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Tujuan Program Magang Kampus Merdeka

1. Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa mengenai 
pembelajaran langsung di tempat kerja.

2. Mahasiswa akan mendapatkan serta mengasah keterampilan teknis 
terkait ilmu berupa penyelesaian berbagai masalah di dunia 
industri, keterampilan melakukan analisis dan kemampuan non 
teknis seperti etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama dan 
keterampilan lain.

3. Industri akan mendapatkan talenta yang pada akhirnya mengurangi 
biaya rekrutmen dan pelatihan awal.

4. Pemuktahiran bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik riset 
di perguruan tinggi akan semakin relevan dan inovatif.



Peran Program Studi

1. Memastikan tempat magang yang dapat memberikan pengalaman
yang dibutuhkan oleh mahasiswa

2. Memastikan mahasiswa memperoleh kompetensi sesuai capaian
pembelajaran yang ditentukan

3. Memastikan mahasiswa memiliki bekal yang cukup sehingga dapat
dilihat sebagai good talent atau bahkan best talent di mata
perusahaan

4. Memastikan bahwa hasil magang mahasiswa bukan hanya
bermanfaat bagi mahasiswa, melainkan juga bagi pengembangan
keilmuan maupun pengembangan institusi program studi



1. Sosialisasi program Magang

• Sosialisasi teknis program magang dilaksanakan dalam forum dialog rutin
prodi dan mahasiswa, pada tanggal 14 Agustus 2020, setelah sebelumnya
sosialisasi mulai dari pendaftaran hingga pengumuman dilakukan melalui
WA group Prodi dengan Perwakilan mahasiswa.

• Dalam forum tersebut prodi menjelaskan mengenai Kurikulum Kampus
Merdeka dan program Magang Kampus Merdeka sebagai salah satu bentuk
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

• Prodi memberikan informasi skema magang mana saja yang dapat diakui
sebagai program magang kampus merdeka

• Prodi memberikan penjelasan terkait berapa sks yang dapat dikonversi dari
program magang kampus merdeka beserta teknis konversinya serta teknis
pelaksanaan program di semester berjalan.



2. Pembekalan
Magang

Pada tanggal 15 Agustus
2020, Program Studi S1 
Manajemen memberikan
pembekalan kepada
seluruh peserta magang
sebelum mereka mulai
magang per tgl 1 
September 2020



3. Monitoring Program Magang

• Pada tanggal 21 November 2020, Program studi S1 
Manajemen menyelenggarakan monitoring program magang
dengan mengumpulkan seluruh peserta magang dalam sesi
zoom meeting

• Dalam sesi tersebut, program studi juga menjelaskan teknis
pelaporan yang harus disiapkan oleh mahasiswa

• Dalam sesi tersebut, diundang pula para dosen pembimbing



TOTAL SKS YANG DAPAT DIKONVERSI 15 SKS

NAMA MATA KULIAH SKS PIC

1. Magang Profesional 6 SKS Prodi

2. Manajemen Badan Usaha Milik Negara 3 SKS Pak Meinanda dan Pak Aqshel

3. Manajemen Perkantoran 2 SKS Pak Egi dan Pak Deru

4. Produktivitas kerja berbasis teknologi digital 2 SKS Bu Kurnia dan Pak Kamal

5. Mata kuliah sektoral (pilih salah satu):

- Aplikasi manajemen di sektor transportasi

- Aplikasi manajemen di sektor perminyakan dan

gas

- Aplikasi manajemen di sektor industri

petrokimia

- Aplikasi manajemen di sektor telekomunikasi

- Aplikasi manajemen di sektor industri dan

perdagangan agro

2 SKS

Seluruh dosen pembimbing

sesuai sektor perusahaan

masing-masing

Total 15 SKS

PENERAPAN KONVERSI SKS MAGANG KEPADA KONVERSI SKS MATA KULIAH



1. Magang Profesional : Laporan dalam bentuk mini research, yang dapat
dijadikan bahan skripsi (misal menjadi preliminary research untuk bab 1 
atau menjadi proposal penelitian untuk diajukan SUP)

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Kemampuan mengenali permasalahan di lapangan dikaitkan dengan
pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan

Mampu melakukan identifikasi masalah dan
merumuskan masalah dengan tepat

Kemampuan menemukan landasan teori yang tepat sebagai bekal dalam
mengkaji permasalahan

Mampu mengidentifikasi landasan teori yang 
relevan serta menguraikannya kaidah penulisan
ilmiah

Kemampuan dalam menemukan cara / metode yang tepat dalam
memecahkan permasalahan yang telah diidentifikasi

Mampu mengidentifikasi metode pemecahan
yang tepat serta menguraikannya dengan jelas

Kemampuan dalam melakukan proses pengumpulan data, analisis hasil
dan membahas temuan

Mampu menyajikan hasil kajian dengan jelas
dan efektif, serta membahas hasil tersebut
dengan proses analisis yang mendalam

Kemampuan dalam menyimpulkan hasil pengkajian untuk menjawab
permasalahan yang ditetapkan di awal pengkajian dan memberikan
rekomendasi yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan

Mampu merumuskan kesimpulan dan
memberikan rekomendasi yang relevan



2. Produktivitas Kerja berbasis Teknologi Digital: Laporan kegiatan
magang yang relevan dengan produktivitas kerja berbasis teknologi
digital

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Memahami teknologi digital / tools / aplikasi yang digunakan pada unit kerja
yang bersangkutan

Tingkat Pemahaman akan teknologi
digital / tools / aplikasi yang 
digunakan pada unit kerja yang 
bersangkutan

Kemampuan individu dalam memanfaatkan berbagai teknologi
digital/tools/aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja

Bukti pemanfaatan berbagai
teknologi digital/tools/aplikasi yang 
digunakan untuk meningkatkan
produktivitas kerja individu



3. Manajemen Perkantoran : Laporan kegiatan magang yang relevan
dengan manajemen perkantoran

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Kemampuan menyusun teknik saat menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan
manajemen dan individu dari departemen yang berbeda

Uraian mengenai teknik menangani
tugas

Kemampuan mengelola dan mengarsipkan berbagai dokumen penting milik kantor
(cetak dan digital)

Bukti pengarsipan dan dokumentasi

Kemampuan mengkoordinasikan rapat-rapat perusahaan secara efektif Terdapat agenda dan MoM rapat

Kemampuan menyusun jadwal kerja dan to-do lists yang akan dilakukan setiap
periodenya (harian, mingguan dan bulanan)

Terdapat jadwal kerja dan to-do lists

Kemampuan menjelaskan fungsi-fungsi (departementalisasi) yang ada dalam
organisasi dan koneksi karyawan diantara fungsi tersebut

Menjelaskan profil dan struktur
organisasi perusahaan dengan tepat



4. Manajemen Badan Usaha Milik Negara : Laporan Analisis praktik
pengelolaan strategi BUMN

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Kemampuan mendeskripsikan mengenai BUMN, bentuk-bentuk, struktur
organisasi, dan tata kelola BUMN

Menguraikan deskripsi yang relevan

Kemampuan mengidentifikasi nilai nilai dan budaya yang dianut dalam organisasi Mengidentifikasi nilai-nilai dan
budaya dengan tepat

Mengenali cara kerja dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan
pada perusahaan BUMN

Menguraikan Kontribusi selama
magang

Kemampuan mengenali peran strategis dan kontribusi perusahaan BUMN sebagai
agen pembangunan dan dalam penciptaan nilai

Mengenali peran Strategis dan
Kontribusi Perusahaan BUMN dengan
tepat

Kemampuan menggali potensi dan mengidentifikasi tantangan BUMN Mengidentifikasi dan menguraikan
Potensi dan Tantangan Perusahaan 
BUMN dengan tepat

Kemampuan menganalisis strategi perusahaan BUMN untuk meningkatkan nilai
ekonomi dan dampak sosial di bidangnya

Menguraikan hasil analisis Strategi
Peningkatan Nilai Ekonomi dan
Dampak Sosiak dengan tepat

Kemampuan menganalisis strategi perusahaan BUMN dalam melakukan
restrukturisasi model bisnis melalui pembangunan ekosistem dan kerjasama

Menguraikan hasil analisis Strategi
Restrukturisasi Model Bisnis



4. Manajemen Badan Usaha Milik Negara (lanjutan)

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Kemampuan menganalisis strategi perusahaan BUMN dalam meningkatkan
kapabilitas digital

Menguraikan hasil analisis Strategi
Peningkatan Kapabilitas Digital 
dengan tepat

Kemampuan menganalisis strategi perusahaan BUMN dalam mengoptimalkan
nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat

Menguraikan hasil analisis Strategi
Optimalisasi Nilai Aset dengan
tepat

Kemampuan menganalisis strategi perusahaan BUMN dalam melatih tenaga
kerja, mengembangkan SDM, profesionalisasi tata kelola dan sistem seleksi
SDM

Menguraikan hasil analisis Strategi
Pengembangan Talenta dengan
tepat

Kemampuan dalam menyimpulkan hasil pengkajian untuk menjawab
tantangan yang diidentifikasi di awal pengkajian dan memberikan rekomendasi
yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan

Merumuskan Kesimpulan dan
Rekomendasi dengan tepat dan
relevan



5. Mata Kuliah Sektoral: Laporan yang menampilkan profil bisnis serta
analisis SWOT dari kondisi perusahaan tempat magang

Capaian Pembelajaran Indikator Penilaian

Kemampuan untuk memahami proses bisnis perusahaan Menguraikan proses bisnis
perusahaan dengan tepat

Kemampuan untuk melakukan analisis SWOT atas kondisi perusahaan Melakukan analisis SWOT atas
kondisi perusahaan dengan tepat



Laporan yang harus dikumpulkan

A. Laporan Magang Profesional

B. Laporan Manajemen Badan Usaha Milik Negara

C. Laporan Kegiatan Magang



Sistematika Laporan : Magang Profesional

• Cover

• Lembar Pengesahan

• Abstrak

• Prakata

• Daftar Isi dll (daftar tabel, daftar gambar, dll)

• Bab I Pendahuluan
• 1.1 Latar belakang Masalah
• 1.2 Rumusan Masalah

• Bab II Landasan Teori

• Bab III Metode Pengkajian

• Bab IV Hasil dan Pembahasan

• Bab V Kesimpulan dan Saran



Sistematika Laporan : Manajemen BUMN

• Cover

• Lembar Pengesahan

• Abstrak

• Prakata

• Daftar Isi dll (daftar tabel, daftar gambar, dll)

• Bab I Pendahuluan

• 1.1 Profil perusahaan

• 1.2 Nilai budaya perusahaan

• 1.3 Peran strategis dan kontribusi perusahaan terhadap Negara

• 1.3 Tugas dan fungsi selama magang

• Bab II  Peluang dan Tantangan yang dihadapi ….. (nama perusahaan)

• Bab III Proses Bisnis Perusahaan

• Bab IV Analisis Strategi yang diterapkan di… (nama perusahaan)

• Bab V Analisis SWOT

• Bab VI Kesimpulan dan Saran



Sistematika Laporan : Kegiatan Magang

• Cover

• Lembar Pengesahan

• Abstrak

• Prakata

• Daftar Isi dll (daftar tabel, daftar gambar, dll)

• Bab I Pendahuluan

• 1.1 Profil perusahaan

• 1.2 Nilai budaya perusahaan

• 1.3 Peran strategis dan kontribusi perusahaan terhadap Negara

• 1.3 Tugas dan fungsi selama magang

• Bab II  Uraian Kegiatan Magang

• 2.1 Kegiatan harian (menjelaskan kegiatan dari hari ke hari)

• 2.2 Uraian pengerjaan tugas (dipecah menjadi bagian-bagian kecil sesuai tugas yang diberikan)

• Bab III Hikmah pembelajaran (Lesson learned)

• Bab VI Kesimpulan dan Saran



Evaluasi dan Penilaian

• Dosen (yang termasuk dalam tim dosen pembimbing) yang bertindak 
sebagai PIC dari setiap mata kuliah akan memeriksa laporan 
mahasiswa sesuai mata kuliah yang menjadi tujuan konversi

• Setiap dosen PIC menyerahkan nilai mahasiswa di “mata kuliah” yang 
diampunya kepada prodi

• Prodi mengirimkan surat permohonan nilai kepada supervisor 
lapangan, dan menggabungkan nilai tersebut dengan nilai dari 
masing-masing mata kuliah

• Prodi menyerahkan nilai ke fakultas untuk dimasukkan ke dalam SIAT.



Indikator Penilaian dari Supervisor / Mentor 
Lapangan

No Aspek Penilaian

Tingkat Kepuasan Pengguna

( √ )
Saran

Sangat Baik Baik Sedang Kurang
Sangat 

Kurang

Tuliskan nilai (angka) sesuai range dari

kategori penilaian untuk setiap aspek
90-100 70-89 60-69 40 - 59 0 - 39

1 Etika

2 Kemampuan beradaptasi

3 Disiplin dan Kerja keras

4 Penggunaan Teknologi Informasi

5

Kemampuan berkomunikasi (termasuk 

kemampuan bahasa inggris, jika 

diterapkan)

6 Kerjasama tim

7 Kepemimpinan

8 Kreativitas

9 Berpikir kritis

10
Kemampuan menganalisis

permasalahan

11

Kemampuan menyelesaikan

permasalahan teknis di lapangan (sesuai

penugasan)

Jumlah



Mata kuliah yang dikonversi dalam Sistem 
Informasi Akademik Terpadu (SIAT) UNPAD




