
PROGRAM MAGANG
MAHASISWA BERSERTIFIKAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jakarta, 12 Februari 2020

1
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Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi
mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau
tidak):

Dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT
yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20
sks).
Dapat mengambil sks di luar perguruan tinggi
sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).

Merdeka dalam
BELAJAR

Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari  total
semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan).

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kegiatan mahasiswa di luar kampus







Magang / praktik kerja
Proyek di desa
Mengajar di sekolah
Pertukaran pelajar
Penelitian/ riset






Kegiatan wirausaha
Studi / proyek
independent
Proyek kemanusiaan









Program ditujukan bagi seluruh mahasiswa
Indonesia untuk mempersiapkan employability
di dunia kerja/industri.
Kegiatan magang di BUMN, perusahaan/yayasan
nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah,
maupun perusahaan rintisan (startup).

Min. 6 bulan (1 semester) atau setara 20 sks dan
dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara 40
sks.

Wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

Magang /
Praktik Kerja



Merdeka Belajar: Program Mahasiswa Magang Bersertifikat (PMMB)
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Mahasiswa
mendaftar
PMMB

Konversi nilai dan
pengakuan sks
Kampus input nilai dalam
KHS

Lapor PDDikti
Kampus melaporkan
pengakuan sks
(rekognisi magang)

KHS

Seleksi
administratif dan
akademik
Sesuai dengan Mekanisme
Perusahaan/PT Lain

Mis. FHCI (BUMN)

Magang Kerja
1 atau 2 semester (setara
20 atau 40 sks), 6 bulan – 1
th

Penilaian
Dilakukan dosen
pembimbing dari kampus
bersama pembimbing
industri

Sertifikat Industri
Magang di akui Industri
melalui Sertifikat Industri





Program PPMB dirancang
bersama dengan industri,
direkognisi oleh PT dan
ditetapkan sksnya oleh PT.
Ada MoU/Kontrak antara
PT dan Industri.
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Perlu peningkatan mahasiswa mengikuti PMMB -
BUMN setiap tahunnya.





Jumlah mahasiswa Indonesia 8,3 jt.
Bantuan BUMN untuk memberi afirmasi bagi mahasiswa di Papua dan Daerah 3T
sangat diperlukan.
Jika BUMN membutuhkan SDM (mahasiswa) dengan kompetensi khusus, dapat
dikoordinasikan dengan Kemendikbud min. 2 semester sebelumnya.





PMMB BUMN dapat mendukung Tracer Study sebagai salah satu alat ukur
kinerja dan luaran perguruan tinggi (membentuk mahasiswa yang siap
bekerja).
Tracer Study juga berfungsi sebagai masukan untuk menjamin mutu
pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum (link & match dengan
industri).

Sinergi Tracer Study

Mendukung penguatan karakter 6C’s
(Creative, Critical thinking, Collaboration, Communication, Compassion, &
Computational Thinking)

 PMMB BUMN turut andil dalam penguatan karakter 6C’s mahasiswa



Terima Kasih
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