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PENGANTAR DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI
Pembangunan sumber daya manusia juga menjadi rencana strategis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, dengan
menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci
tercapainya bangsa maju dan berkeadilan sosial, salah satunya dengan
kebijakan transformasi Pendidikan Tinggi melalui program Kampus Merdeka.
Program Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mengasah kemampuan dan talentanya sehingga siap untuk menjadi
profesional di suatu bidang dan memberikan hak kepada setiap mahasiswa
untuk berkegiatan dan belajar selama 1 semester di program studi lain dan 2
semester di luar perguruan tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
Di samping itu, dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Kepmendikbud) Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama
Perguruan Tinggi Negeri dimana setiap institusi diharapkan dapatmelakukan transformasi pendidikan tinggi sejalan dengan 8 Indikator Kinerja
Utama (IKU), perguruan tinggi didorong untuk melakukan transformasi
pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan kampus merdeka melalui kebijakan
8 indikator utama tersebut. Terdapat delapan IKU yang menjadi landasan
transformasi pendidikan tinggi, yakni 1) Lulusan mendapat pekerjaan yang
layak; 2) Mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus; 3) Dosen
berkegiatan di luar kampus; 4) Praktik mengajar di dalam kampus; 5) Hasil
kerja dosen dapat digunakan masyarakat dan mendapatkan rekognisi
internasional; 6) Program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia; 7)
Kelas yang kolaboratif dan partisipatif; dan 8) Program studi berstandar
internasional.
Dalam implementasi IKU No. 2 terdapat Program Magang dan Studi
Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan program untuk
mengembangkan kemampuan hard-skill maupun soft-skill sehingga
mahasiswa siap menghadapi revolusi industri 4.0.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) menyampaikan apresiasi
dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini yang telah
memberikan waktu dan pemikirannya sehingga buku panduan ini dapat
diwujudkan. Saya yakin perguruan tinggi dapat menghasilkan talenta-talenta
yang unggul dan memiliki kompetensi yang dapat bersaing secara global
dan dapat berkontribusi dalam pembangunan negara.
Jakarta, 25 Mei 2021,
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Prof. Ir. Nizam, Ph. D.
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PENGANTAR SEKRETARIS DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI
Transformasi pendidikan tinggi yang dituangkan dalam Kepmendikbud 754
tahun 2020 tentang 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan
terjemahan dari 4 (empat) kebijakan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam
Rencana Strategis Kemendikbud 2020−2025. Indikator Kinerja Utama
ditujukan untuk meningkatkan relevansi Pendidikan Tinggi dengan IDUKA
(Industri, Dunia Usaha dan Dunia Kerja).
Untuk menjamin terlaksananya IKU, khususnya terkait dengan hak setiap
mahasiswa untuk berkegiatan dan belajar selama 1 semester di program
studi lain dan atau 2 semester di luar perguruan tinggi sesuai dengan
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SN Dikti), terdapat delapan aktivitas Kampus Merdeka, yang diantaranya
dapat dikategorikan menjadi Microcredential. Istilah Microcredential adalah
suatu bentuk sertifikasi mikro yang diperoleh oleh mahasiswa setelah
melaksanakan proses pembelajaran praktik terhadap serangkaian
keterampilan, pengetahuan, dan sikap sehingga memperoleh suatu
kompetensi khusus setelahnya.
Program Microcredential merupakan program yang akan mengembangkan
kemampuan hard-skill maupun soft-skill mahasiswa secara spesifik untuk
siap menghadapi revolusi industri 4.0. Program ini akan memberikan ruang
seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya
di berbagai aspek industri dan teknologi, seperti di bidang artificial
intelligence, machine learning, UI-UX design, Deep Learning, dan
pengembangan aplikasi digital lainnya. Hal ini menjadi penting karena negara
ini memerlukan talenta-talenta yang dapat berkompetisi secara global dan
dapat menyesuaikan diri di era disruptif seperti saat ini.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyampaikan terima
kasih dan penghargaan kepada seluruh tim yang telah menyusun buku
panduan Internship Acceleration and ecosystem Development Grant
sehingga buku panduan ini dapat diselesaikan. Semoga dengan adanya
buku panduan ini dapat mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus
Merdeka, dan memberikan kemudahan bagi setiap perguruan tinggi untuk
dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul, serta memiliki
kemampuan berdaya saing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Jakarta, 25 Mei 2021,
Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Dr. Paristiyanti Nurwardani, M. P.
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SEKAPUR SIRIH
Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) adalah salah
satu metode pembelajaran, dari delapan metode yang dicanangkan dalam
Kebijakan Kampus Merdeka. Selain program MSIB, program-program yang
lain adalah: melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa,
mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan
penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek
independen, dan mengikuti program kemanusiaan.
Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka menyiapkan mahasiswa-mahasiswa
kita. menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan
teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih
gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak saja dengan dunia
industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah
dengan cepat.
Khusus untuk program MSIB, selama ini mahasiswa kurang mendapat
pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap
bekerja. Sementara magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan)
sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri
bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima mahasiswa magang juga
menyatakan magang dalam waktu sangat pendek sangat kurang
kemanfaatannya, bahkan mengganggu aktivitas di Industri.
Program MSIB sebanyak maksimal 2 semester, memberikan pengalaman
yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja
(experiential learning). Selama program, mahasiswa akan mendapatkan hard
skills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.), maupun
soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.). Sementara
industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung
direkrut, sehingga mengurangi biaya rekrutmen dan training awal/induksi.
Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap
dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan
industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-update bahan
ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan
semakin relevan.
Kami sadar ini adalah perubahan besar yang memerlukan banyak
penyesuaian. Terutama bagi perguruan tinggi dan dosen, tentu banyak
tantangan dan permasalahan. Untuk itu kami dari Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan memberi arahan kepada perguruan tinggi serta dosen
agar dapat menyukseskan program MSIB dengan cara memberikan
kemudahan dan rekomendasi kepada para mahasiswa untuk ikut langsung
6

ke dalam program MSIB ini. Diharapkan dengan demikian, seluruh pihak akan
mendapatkan manfaat yang maksimal.
Penghargaan yang setinggi-tingginya kami berikan para tim penyusun
panduan yang yang dengan dengan gigih dan tanpa pamrih mencurahkan
pemikiran dan waktunya dalam penyusunan buku panduan ini.

Jakarta, 25 Mei 2021,
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,
Prof. drh. Aris Junaidi, Ph. D.
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EXECUTIVE SUMMARY
Permasalahan rekrutmen selalu terkait dengan dua hal: susahnya mencari
kandidat yang pas sehingga memakan banyak waktu dan biaya dalam proses
seleksi; dan rendahnya retensi pegawai baru akibat tidak cocoknya dengan
kondisi riil dunia industri yang dimasuki. Kedua hal ini menjadikan proses
rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara tradisional menjadi sangat tidak
efisien. Satu perusahaan pernah mengaku bahwa mereka mengeluarkan
biaya tidak kurang dari Rp150 juta untuk setiap pegawai baru yang mereka
bisa rekrut; dengan tidak ada jaminan pegawai tersebut akan bertahan lebih
dari setahun di masa depan.
Pihak kampus bukannya diam saja dengan fenomena ini, pun demikian
Kemendikbud Ristek. Berbagai program untuk menjembatani dunia kampus
dengan dunia industri telah dilakukan, melalui program Kementerian,
kegiatan regional, maupun kerjasama langsung antara industri dengan
kampus tertentu. Namun, banyaknya bidang industri yang ada beserta
dengan cepatnya perubahan yang terjadi pada lanskap bisnis tersebut
membuat kampus hampir mustahil untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja
untuk setiap bidang industri, dan dalam setiap kondisi bisnis yang ada.
Pada November 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemendikbud) mengajak 200
akademisi dan 200 praktisi industri untuk memetakan permasalahan yang
dirasakan mahasiswa dan industri terkait program magang yang berjalan
selama ini. Ditemukan 5 masalah yang umum terjadi dalam program magang
dan mestinya bisa diselesaikan:
1. Mahasiswa kesulitan mencari tempat magang;
2. Minimnya supervisi atas proses magang yang ada;
3. Tidak selarasnya durasi dan waktu magang antara kampus dengan
industri;
4. Kebijakan yang belum mendukung; dan
5. Minimnya kontribusi hasil magang bagi industri.
Penggalian lebih lanjut bahkan menunjukkan adanya 5 masalah yang layak
dijadikan sebagai proyek yang harus diselesaikan:
1. Belum adanya proyek yang jelas yang bisa disinergikan dengan program
magang mahasiswa;
2. Belum adanya kebijakan yang mendukung program magang berkualitas
di Indonesia;
3. Masih sulitnya mahasiswa dalam beradaptasi dengan ritme dan budaya
perusahaan;
4. Keahlian dan kompetensi mahasiswa sering kali tidak bisa memenuhi
kebutuhan industri; dan
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5. Mahasiswa tidak mendapatkan supervisi yang memadai ketika menjalani
program magang.
Internship Acceleration and Ecosystem Development Grants (IAEDG)
merupakan program hibah Kemendikbud yang didesain untuk bisa
mengakselerasi proses bridging bagi mahasiswa untuk beralih dari dunia
kampus ke dunia industri. Melalui program ini, yang merupakan bagian dari
kebijakan Merdeka Belajar Episode 2, Kemendikbud mengajak organisasiorganisasi kelas dunia untuk berkolaborasi membuat program-program
internship berkualitas tinggi, yang memberikan pengalaman kepada
mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan atau proyek dunia industri
yang sebenarnya.
Sebagaimana menanam benih, manis buahnya tentu akan diperoleh jika
tanaman tersebut dipupuk, dirawat, dan dipelihara, hingga berbunga dan
berbuah. Demikian halnya rekrutmen pegawai. Pihak industri tidak bisa hanya
menunggu kampus meluluskan talenta-talenta berkualitas, yang siap dipetik
dan menjalankan pekerjaan dunia industri. Kampus juga harus berhenti
berkutat pada permasalahan akademis dan internal kampus saja, dan
berharap alumninya mulus terserap ke dunia industri.
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TENTANG KAMPUS MERDEKA
Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang
digagas oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Kampus Merdeka
memberikan hak kepada mahasiswa/i untuk mengambil pembelajaran di luar
kampus masing-masing namun tetap memperoleh sks pembelajaran.
Dengan hak tersebut, mahasiswa/i akan memiliki kesempatan untuk
mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke
dunia kerja atau masyarakat sebagai persiapan karir di masa depan.

Kampus Merdeka menawarkan 8 bentuk kegiatan pembelajaran di luar
kampus, yakni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10

Magang
Studi Independen
Pertukaran Pelajar
Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
Penelitian
Proyek Kemanusiaan
Kegiatan Wirausaha
Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

Sebagai upaya memberikan pilihan pembelajaran yang terbaik bagi
mahasiswa, Kemendikbudristek RI meluncurkan program unggulan yang
disebut sebagai Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus
Merdeka. Program unggulan ini dimaksudkan agar mahasiswa/i dapat
mengakses secara langsung program-program yang dipersiapkan oleh Mitra
Kampus Merdeka yaitu organisasi-organisasi terbaik di industri dan sektor
masing-masing.

PROGRAM MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
KAMPUS MERDEKA
1. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah program magang
yang dipercepat dan di akselerasikan dengan pengalaman belajar yang
dirancang dengan baik.
2. Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah
pembelajaran di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan
tantangan nyata yang dihadapi oleh mitra/industri. Program ini bisa
berupa kursus singkat, bootcamp, kursus daring terbuka secara besarbesaran (MOOC) dan lain-lain.

MAGANG BERSERTIFIKAT

Setiap organisasi calon mitra dapat merancang program yang berbeda
sesuai kebutuhan organisasi tersebut, dan kemudian memberikan sertifikasi
atas keterampilan yang diasah melalui pembelajaran magang.
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Dalam proses magang, mahasiswa akan:
1. Diberikan masalah nyata yang berdampak pada kinerja perusahaan dan
bekerja dalam kelompok;
2. Dibimbing oleh mentor staf professional secara full-time dalam program
magang yang terstruktur;
3. Periode magang minimal 18 minggu; dan
4. Mahasiswa diberikan sertifikasi sesuai kinerja saat magang

STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
Organisasi juga bisa memfasilitasi mahasiswa untuk studi independen.
Contohnya, sebuah perusahaan teknologi digital kelas dunia memberikan
kegiatan studi independen bersertifikat kepada 3000 mahasiswa untuk
mempelajari Deep Learning (structured & unstructured data) selama 4 bulan.
Perusahaan tersebut menyediakan kurikulum dan sumber daya
pembelajaran, termasuk materi dan instruktur. Perusahaan bahkan
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar softskill.

Setelah 4 bulan belajar, mahasiswa kemudian dilibatkan dalam sebuah team
project selama 1 bulan. Pada akhir project, perusahaan kemudian
memberikan Sertifikat Praktisi Deep Learning kepada para mahasiswa yang
terlibat.
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MITRA IDUKA KAMPUS MERDEKA
Prioritas utama akan diberikan kepada 10 kriteria Mitra IDUKA dibawah ini:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perusahaan Multinasional
Perusahaan lokal dengan rekam jejak kinerja yang baik
Perusahaan teknologi global
Perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi
Organisasi nirlaba
Organisasi multilateral
Perguruan tinggi yang berada di daftar QS100 berdasarkan ilmu (QS100
By Subject)
8. Lembaga pemerintah, BUMN, atau BUMD
9. Rumah Sakit
10.Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan rekam jejak yang baik

MANFAAT MAGANG DAN STUDI INDEPENDEN BERSERTIFIKAT
Mahasiswa magang akan mendapatkan berbagai manfaat sebagai berikut:
1. Pengalaman bekerja di Mitra IDUKA selama 1−2 semester penuh di
perusahaan yang diakui oleh Kemendikbudristek;
2. Uang saku dan biaya hidup selama magang akan disubsidi oleh
Kemdikbud; dan
3. Mahasiswa menerima sertifikat kompetensi dari Mitra IDUKA setelah
selesai magang.
Mahasiswa Studi Independen akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:
1. Kesempatan melakukan program sertifikasi yang diakui oleh
Kemendikbudristek selama 1−2 semester penuh;
2. Biaya partisipasi dan biaya hidup selama studi independen disubsidi oleh
Kemendikbudristek; dan
3. Mahasiswa menerima sertifikat jika lulus program sertifikasi atau short
course dari Mitra IDUKA.

PENDAFTARAN MAHASISWA
1. Syarat dan Ketentuan Mahasiswa
a. Merupakan mahasiswa aktif untuk jenjang pendidikan D4 dan S1 di
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi
13

b.
c.
d.

e.

dan belum diwisuda. Keaktifan mahasiswa akan diverifikasi secara
otomatis oleh sistem;
Mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk S1, dan tahun
keempat untuk D4;
Mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masingmasing Mitra IDUKA;
Siap berkomitmen menjalankan kegiatan magang dan studi
independen dengan durasi 1−2 semester (sesuai dengan masingmasing program Mitra IDUKA). Ada pakta integritas yang perlu diisi
sebagai bukti ketersediaan; dan
Ketika diterima, mahasiswa diwajibkan untuk melengkapi sejumlah
dokumen, di antaranya: scan kartu mahasiswa, buku rekening
tabungan, surat rekomendasi dari pimpinan bidang Akademik dan
Kemahasiswaan PT (Kaprodi/Dekan/Wakil Dekan/Rektor/Wakil Rektor)
untuk mengikuti program ini, yang difasilitasi oleh Koordinator
Program MSIB masing-masing kampus.

2. Cara mendaftar

Mahasiswa harus mendaftar melalui platform Kampus Merdeka
(kampusmerdeka.kemdikbud.go.id) selaku penyelenggara program,
dengan memperhatikan persyaratan dari masing-masing Mitra IDUKA
yang membuka program magang dan/atau studi independen
bersertifikat.
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APA YANG HARUS KAMU PERSIAPKAN
SEBELUM SELEKSI?
PRINSIP DASAR SELEKSI
"Selection process is about putting the right person at the right place."
Proses seleksi magang adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Mitra
IDUKA yang menempatkan mahasiswa magang atau studi independen yang
tepat di posisi project yang tepat dalam organisasi tersebut. Jika kita
mengibaratkan Mitra IDUKA sebagai sebuah rumah yang terdiri dari berbagai
elemen dari mulai pondasi, lantai, dinding, tiang, furniture, pintu, jendela,
atap, dan lain-lain, maka setiap elemen adalah unik dan membutuhkan
karakteristik tertentu.
Secara fungsi, setiap elemen sejajar, atap tidak lebih baik dari dinding, lantai,
dll walaupun posisinya di atas, dan setiap elemen memiliki fungsi masingmasing sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Atap tidak dapat berperan
sebagai dinding, begitu pula sebaliknya karena potensinya berbeda.
Walaupun tidak menutup kemungkinan jika potensinya ditingkatkan, setiap
elemen ini nantinya dapat saling menggantikan. Begitu pula dalam
perusahaan atau organisasi, setiap posisi membutuhkan karakteristik &
potensi masing-masing, sehingga mahasiswa magang yang ditempatkan di
tempat yang sesuai dengan potensinya akan dapat berperan dan
menunjukkan kinerja optimalnya.
Setiap rumah juga memiliki gaya dan keunikan masing-masing. Ada rumah
tradisional Jawa, ada gaya Eropa, rumah panggung, limas, dan lain-lain.
Tentunya rumah joglo tidak akan cocok dimasuki sofa ala Eropa, begitu pula
patung atau ukiran ala Yunani juga tidak pas untuk rumah panggung, dll.
Seperti halnya rumah, setiap perusahaan juga memiliki ciri khas masingmasing. Maka, langkah pertama yang paling penting adalah mengenali
potensi diri: apakah atap, dinding, furniture, atau apa, dan model seperti
apa? Tradisional, internasional, vintage, atau yang seperti apa? Dan kenali
pula Mitra IDUKA yang akan dituju tersebut: tipe rumah yang seperti apa,
sehingga nantinya dapat sesuai. Oleh karena itu, jika mampu mengenali diri
secara mendalam, maka akan mampu menentukan strategi terbaik yang
paling pas untuk diri sendiri.
Kita dapat memilih Mitra IDUKA & posisi yang paling tepat, atau memilih
meningkatkan potensi diri untuk meningkatkan "nilai jual" dan memperluas
pasar. Pengenalan diri membuat kita selangkah menuju karir impian.
15

MENGENALI VALUE, PASSION, DAN KEAHLIAN DIRI
Sebelum kita mengenal value dan permintaan (requirement) dari Mitra IDUKA
penyedia magang dan studi independen, maka kita perlu mengenali value,
passion dan keahlian diri.
Untuk mengenal value, passion dan keahlian diri ini bisa melakukan 4 hal yaitu
dengan self assessment, refleksi diri, eksplorasi diri dan feedback dari orang
terdekat yang kompeten.

TEMPAT MAGANG TERBAIK
Pilihan tempat magang terbaik yang mendukung karir impian adalah irisan
antara passion, opportunity (peluang magang atau studi independen) dan
juga kemampuan diri baik softskill ataupun hardskill. Gunakan lembar kerja
(worksheet) yang ada di Lampiran 1 untuk membantu kamu mempersiapkan
mendapatkan tempat magang terbaik.
Cara penggunaan worksheet untuk memperoleh hasil optimal:
1. Peluang Magang dan Studi Independen, diisi dengan peluang yang
ditawarkan oleh Mitra IDUKA.
2. Gambaran Proyek, pahami lebih mendalam tentang misi dan urgensi dari
proyek yang ditawarkan, kemudian bagaimana kerangka proyek tersebut
akan dijalankan (project framework).
a. Contoh misi dan urgensi proyek
Program ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan talenta
serta inovasi dari kawasan timur Indonesia. Program ini menargetkan
untuk menelurkan 1000 startup serta 300 talenta digital yang siap
untuk business leader. Dalam program ini, terdapat 5 tahapan yang
terdiri dari tahapan kampanye, pre-development, development, dan
post development. Dalam tahapan kampanye, akan dilakukan
serangkaian aktivitas meliputi aktivasi online dan o#ine untuk
mencapai target audiens.
Pada tahap pre-development peserta akan melakukan persiapan dan
pembelajaran konten-konten terkait startup yang dapat membantu
untuk mengembangkan suatu start up. Dalam tahapan development,
pemagang akan merasakan langsung pengalaman untuk
mengembangkan suatu produk. Dalam tahapan ini dihasilkan suatu
minimum viable product (MVP). Pada tahapan terakhir, postdevelopment. Pemagang terbaik dan yang memenuhi kriteria dapat
disalurkan kepada investor. Sedangkan talenta-talenta yang berbakat,
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berpotensi untuk diarahkan menjadi calon business leader di salah
satu perusahaan BUMN.
b. Contoh kerangka proyek (project framework)
Innovation management dan campaign management. Program ini
menggunakan 2 framework utama yaitu campaign management
dimana para peserta magang melakukan pendampingan kepada
talenta dan start-up dalam proses idea generation, dan idea
development. Selain itu dalam proses bekerja menggunakan
framework Agile Working yang membreakdown pekerjaan dalam
Sprint sehingga dapat beradaptasi dengan dinamika pekerjaan.
3. Passion atau Minat, berikan tanda centang pada posisi atau proyek yang
diminati, dan bandingkan antara satu dengan lainnya: mana yang lebih
menarik daripada yang lainnya. Beri kode urut untuk memudahkan
prioritas peluang.
4. KSA (Knowledge, Skill, Attitude), yaitu pengetahuan, keterampilan, dan
sikap. Pelajari apa yang menjadi syarat darMitra IDUKA tersebut di dalam
menyelenggarakan magang dan studi independen berbasis proyek.
Contoh:
Posisi Business Analyst:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diutamakan mahasiswa jurusan bisnis
Memiliki kemampuan analisis bisnis
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
Memiliki kemampuan presentasi
Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik
Memiliki ketelitian yang tinggi
Diutamakan mahasiswa yang memiliki usaha
Mampu bekerja dalam tekanan

KSA pemagang yang akan dikembangkan dalam proyek ini:
•
•
•
•
•
•

Kemampuan Business Presentation
Kemampuan melakukan Market Research
Kemampuan dalam Sprint Planning
Kemampuan dalam Reporting
Kemampuan Strategic Management
Kemampuan dalam User Validation

5. Aktual, berikan tanda centang jika kamu memenuhi prasyarat dari Mitra
IDUKA tersebut, dan berikan tanda centang juga jika kamu tertarik untuk
meningkatkan KSA yang saat ini sedang menjadi fokus pengembangan
dirimu.
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6. Peluang Magang atau Studi Independen versi terbaikmu. Setelah kamu
mengisi semua kolom, dari peluang magang, gambaran proyek, passion/
minat, persyaratan, dan KSA yang akan dikembangkan ,maka saatnya
kamu refleksi diri dan lakukan sesi mentoring atau coaching untuk
menentukan pilihan terbaik tempat magang dan studi independen
bersertifikat yang paling tepat bagimu.

PROSES SELEKSI
Mengacu pada Prinsip Dasar Seleksi di atas, maka setiap Mitra IDUKA
berwenang dan biasanya akan menjalankan proses rekrutmen dan seleksi,
antara lain:
1. Pemeriksaan Kelengkapan administrasi dengan verifikasi otomatis oleh
sistem. Mahasiswa mengisi data dengan: lengkap, akurat, terbaru, dan
sebenar-benarnya, serta mengunggah scan/foto dokumen asli yang
diperlukan/dipersyaratkan.
2. Seleksi oleh Mitra IDUKA pada umumnya meliputi: seleksi administrasi,
Psikotes, wawancara, dan Focussed Group Discussion ataupun
Leaderless Group Discussion. Mitra IDUKA dapat menggunakan salah
satu, beberapa, atau keseluruhan metode tersebut sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan aturan yang berlaku di organisasi.
a. Seleksi Administrasi adalah seleksi terhadap kelengkapan dan
kesesuaian administratif yang sudah diinput dan/atau yang diunggah
ke portal Kampus Merdeka terhadap persyaratan administratif Mitra
IDUKA.
b. Psikotes adalah bisa jadi serangkaian asesmen terhadap konstruksi
psikologis, misalnya minat karir, kognitif, kepribadian, sikap kerja, dan/
atau perilaku seseorang.
c. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk
memperoleh informasi, baik berupa data, keterangan, dan/atau
pendapat orang tentang suatu hal. Bentuk informasi yang diperoleh
dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio
visual.
d. Focussed Group Discussion adalah suatu metode untuk
mengumpulkan orang untuk mendiskusikan topik tertentu secara
terarah di bawah pimpinan diskusi. Leaderless Group Discussion
metode bertukar pendapat, ide, dan informasi tentang beberapa
topik oleh anggota kelompok tanpa pemimpin yang ditunjuk di awal
diskusi.
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3. Data dan dokumen hasil seleksi merupakan dokumen rahasia Mitra IDUKA
dan menjadi hak dan kewenangan Mitra IDUKA untuk mempergunakannya
sebagaimana mestinya.

PELAPORAN DAN EVALUASI
1. Kegiatan Mahasiswa
a. Kegiatan Harian
• Mengisi logbook harian di aplikasi Kampus Merdeka
• Mengisi rekap kegiatan harian di aplikasi Kampus Merdeka
b. Kegiatan Mingguan
• Mengisi laporan mingguan pada minggu berjalan berdasarkan
kegiatan magang yang dilakukan
• Mengikuti sharing session dengan mentor sesuai jadwal yang
ditetapkan perusahaan
• Melakukan evaluasi diri per minggu secara daring dengan membaca
dan menindaklanjuti tanggapan mentor terhadap laporan mingguan
di aplikasi MBKM
c. Laporan Mid-Semester
• Mahasiswa menyusun laporan mid-semester kegiatan
• Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor
• Mengunggah laporan mid-semester kegiatan sesuai format yang
ditetapkan (tersedia di platform Kampus Merdeka)
d. Laporan Akhir
• Mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan
• Melakukan evaluasi diri dan meminta persetujuan mentor
• Mengunggah laporan akhir kegiatan sesuai format yang ditetapkan
(tersedia di platform Kampus Merdeka)
2. Kegiatan Mentor
a. Kegiatan Berkala
• Melakukan pembimbingan dan pembelajaran kepada mahasiswa
magang sesuai dengan learning design yang telah ditetapkan
• Memeriksa rekap kegiatan magang mahasiswa
• Melakukan kegiatan sharing session dengan mahasiswa sesuai
jadwal yang ditetapkan perusahaan
• Memberikan umpan balik terkait kinerja mahasiswa
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b. Penilaian Mid-Semester
• Melakukan penilaian mid-semester kinerja mahasiswa dan
memberikan justifikasi terhadap nilai sesuai kerangka keluaran
magang yang sudah dibuat melalui platform Kampus Merdeka
c. Penilaian Akhir
• Melakukan penilaian akhir kinerja mahasiswa dan memberikan
justifikasi terhadap nilai sesuai kerangka keluaran magang yang
sudah dibuat melalui platform Kampus Merdeka
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KETENTUAN-KETENTUAN
KEWAJIBAN MAHASISWA PESERTA PROGRAM
1. Mahasiswa peserta program wajib menyediakan dokumen pendukung
yang valid dalam proses aplikasi dan pelaporan.
2. Komitmen terhadap aturan dan etika Mitra IDUKA:
a. Waktu
• Setiap Mitra IDUKA memiliki jam kerja yang telah diatur dalam
peraturan organisasi dan mematuhi aturan Permenaker RI. Oleh
karenanya, mahasiswa wajib memahami dan mengikuti aturan
tersebut.
• Dilarang membolos atau tidak masuk tanpa alasan yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Mitra IDUKA.
b. Penempatan Kerja
• Setiap Mitra IDUKA bisa jadi memiliki satu atau lebih anak
perusahaan, atau cabang, atau anak cabang, atau lokasi kerja.
Mahasiswa wajib mengikuti lokasi penempatan yang telah ditunjuk.
c. Penggunaan Fasilitas
• Fasilitas yang diberikan atau dipinjamkan kepada mahasiswa
dipergunakan sebagaimana mestinya untuk tujuan program.
• Mahasiswa dilarang sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan
dalam keadaan bahaya barang milik Mitra IDUKA.
d. Kerahasiaan
• Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan terkait dengan: data,
prosedur, alat, dan/atau sistem milik perusahaan dan tidak
memberikan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak
berkepentingan.
e. Etika hubungan kerja (internal & eksternal)
• Menjaga nama baik Mitra IDUKA penyelenggara Magang dan Studi
Independen Bersertifikat.
• Mahasiswa wajib bersikap dan berperilaku non-diskriminatif dan
egaliter kepada seluruh stakeholders, serta mendukung penciptaan
atmosfer kerja yang kondusif.
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• Dilarang melakukan tindak kejahatan, di antaranya: berkelahi,
mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta
memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun
di luar.
• Dilarang membuat dan/atau menyampaikan/meneruskan berita
bohong/hoax (misinformasi, disinformasi, atau malinformasi) dan/
atau melakukan provokasi.
f. Komitmen terhadap Tugas
• Target. Mahasiswa wajib menyelesaikan target mingguan dan
bulanan yang diberikan oleh Mitra IDUKA.
• Laporan. Mahasiswa wajib membuat laporan pekerjaan, baik untuk
Mitra IDUKA maupun Kampus lewat platform Kampus Merdeka.
• Apabila Mahasiswa hendak mengundurkan diri dari program, maka
wajib melaporkannya kepada Mitra IDUKA dan universitas, kemudian
Mitra IDUKA akan melaporkan kepada Kemendikbudristek melalui
Helpdesk yang ada di dalam sistem Kampus Merdeka/Belmawa.

HAK MAHASISWA PESERTA PROGRAM
1. Seluruh pelamar yang memenuhi kualifikasi, berhak mendapatkan
kesempatan dan pertimbangan, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau
sosial, properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status
perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status
kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial.
2. Mahasiswa berhak mendapatkan perlakuan yang non-diskriminatif,
egaliter, dan atmosfer kerja yang kondusif.
3. Mahasiswa berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang
tidak menyenangkan, pelecehan, ancaman, penghinaan, pencemaran
nama baik, dan pelanggaran hukum dari mentor maupun karyawan Mitra
IDUKA yang terjadi di luar konteks program magang dan studi independen
bersertifikat, serta melaporkannya kepada pihak Kemendikbudristek dan
pihak berwajib.
4. Mahasiswa berhak untuk melaporkan mentor dan/atau Mitra IDUKA yang
menelantarkan dirinya di dalam program magang dan studi independen
kepada pihak Kemendikbudristek untuk ditindaklanjuti.
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5. Mahasiswa berhak mendapat jaminan kerahasiaan (whistleblower
protection), perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan diri dari
Mitra IDUKA dan/atau mentor yang dilaporkan.
6. Mahasiswa berhak mendapatkan konsultasi hukum dan/atau psikolog/
psikiater yang disediakan oleh pihak Kemendikbudristek.
7. Mahasiswa peserta program berhak mendapatkan uang saku dan/atau
kompensasi lain, yang jenis dan besarannya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di Mitra IDUKA.
8. Selepas selesai menjalani program, mahasiswa peserta berhak
mendapatkan pengakuan kredit semester sebesar 20 SKS.

HAK DAN KEWAJIBAN MITRA IDUKA
1. Hak Mitra IDUKA
• Mitra berhak untuk melakukan seleksi berdasar job requirements yang
telah ditetapkan dengan tetap mengindahkan prinsip equity/nondiscriminatory actions, baik terhadap ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial,
properti, kelahiran atau status lain seperti disabilitas, usia, status
perkawinan dan keluarga, orientasi seksual dan identitas gender, status
kesehatan, tempat tinggal, situasi ekonomi dan sosial.
• Memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan.
• Memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
2. Kewajiban Mitra IDUKA, wajib mematuhi:
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor: Per. 08/Men/V/2008 Tentang Tata Cara Perizinan dan
Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri.
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HAK DAN KEWAJIBAN KEMENDIKBUDRISTEK
1. Hak Kemendikbudristek
• Mendapatkan laporan mingguan program Magang dan Studi
Independen baik dari mitra dan mahasiswa.
• Melakukan monitoring ke mitra secara teratur.
• Melakukan verifikasi terhadap laporan yang masuk ke dalam sistem
kepada mitra dan mahasiswa.
• Menghentikan kegiatan magang apabila ada hal-hal yang dianggap
melanggar perjanjian kerjasama antara mitra dan Kemendikbudristek.
• Menggunakan materi-materi magang dari mitra untuk kegiatan promosi
magang.
2. Kewajiban Kemendikbudristek
• Pihak Kemendikbudristek wajib menyediakan Tim Penerima Aduan dan
melakukan investigasi terhadap pelaporan mahasiswa.
• Dalam hal terjadi perselisihan antara mahasiswa dengan Mitra IDUKA,
Kemendikbudristek wajib memfasilitasi penyelesaian perselisihan
tersebut hingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

LAYANAN ADUAN
Pengaduan atas kejadian yang terkait dengan kejadian tidak menyenangkan,
diskriminasi, pelecehan, dan kesewenang-wenangan Mitra IDUKA bisa
dilakukan melalui Helpdesk yang ada di dalam sistem Kampus Merdeka/
Belmawa.
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ITERNSHIP FAIR 2021
Sebuah acara yang dikemas menarik dari proses persiapan, seleksi,
pelaksanaan dan proses penyambutan peserta dari tempat program.
Mahasiswa calon peserta program dapat mengikuti semua proses
pembekalan dari pengenalan tempat yang ditawarkan dalam program
Magang dan Studi Independen Bersertifikat (Microcredential).
Kemendikbudristek dan Mitra IDUKA akan memberikan pembekalan melalui
webinar ataupun Instagram Live agar para mahasiswa mengenal, memahami
dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mendapatkan tempat terbaik
yang cocok dengan dirinya.
Semua mahasiswa yang telah dinyatakan diterima oleh Mitra IDUKA
mengikuti sesi pembekalan dari Ditjen DIKTI secara online agar mahasiswa
memahami etika dan lebih siap dalam menjalankan proyek dan belajar
selama magang ataupun studi independen.
Setelah mahasiswa selesai menjalankan magang dan studi independen
bersertifikat di mitra IDUKA, akan diadakan sebuah program menarik yang
bertujuan untuk meningkatkan personal branding mahasiswa dan company
branding bagi Mitra ataupun Calon Mitra IDUKA.
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PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN
Q. Apa yang dimaksud Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat
Kampus Merdeka itu?
A. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah program magang
yang dipercepat dan di akselerasikan dengan pengalaman belajar yang
dirancang dengan baik, selama satu semester penuh. Sementara, studi
Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah pembelajaran
di kelas yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata
yang dihadapi oleh mitra/industri, yang bisa berupa kursus singkat,
bootcamp, kursus daring terbuka secara besar-besaran (MOOC) dan
lain-lain. Kedua program ini akan sama-sama diakui kredit semesternya
sebanyak 20 SKS.
Q. Apakah semua mahasiswa bisa menjadi peserta Program Magang dan
Studi Independen Bersertifakat Kampus Merdeka ini?
A. Mahasiswa yang bisa mengikuti program ini adalah semua mahasiswa
yang sudah mencapai minimal semester 5, dan masih aktif menjalani
kuliah.
Q. Apa manfaat mahasiswa mengikuti program ini?
A. Mahasiswa akan mendapatkan manfaat:
• Pengalaman merasakan dunia kerja dan dunia profesional sebenarnya
• Serangkaian skil spesifik yang terkait dengan program yang dijalani
• Pendampingan dari dedicated professional mentor
• Jaminan pengakuan 20 SKS untuk semester tersebut
• Sertifikat pengakuan dari Mitra IDUKA tempatnya menjalani program
Q. Seperti apa proses yang akan dijalani oleh mahasiswa peserta program
tersebut?
A. Mahasiswa akan menjalani pembelajaran di organisasi Mitra IDUKA
berbasis proyek selama satu semester penuh, sesuai dengan kerangka
program yang telah dirancang, dan dimbimbing secara profesional oleh
para mentor untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditargetkan.
Q. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk bisa mendaftar untuk
mengikuti program ini?
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A. Mahasiswa silakan mendaftar melalui portal Kampus Merdeka dan
memilih program yang diminati. Mitra IDUKA akan melakukan proses
selanjutnya untuk seleksi peserta program.
Q. Berapa jumlah mahasiswa yang akan diterima pada setiap program?
A. Jumlah mahasiswa yang diterima sesuai dengan peluang posising
magang atau studi independen yang ditawarkan oleh Mitra IDUKA. Secara
total, Program Magang dan Studi Independen Kampus Merdeka
diharapkan bisa menyerap 10.000 mahasiswa.
Q. Bagaimana caranya mahasiswa bisa menjadi peserta program?
A. Mahasiswa cukup mendaftar di portal Kampus Merdeka dan jika terpilih,
mahasiswa silakan menjalani seleksi sesuai dengan proses yang dilakukan
oleh Mitra IDUKA.
Q. Kapan program ini akan dijalankan?
A. Seleksi akan dimulai sejak Juni 2021, dan program akan dijalankan pada
semester I 2021/2022, perkiraan mulai pada 23 Agustus 2021.
B. Apakah akan ada proses seleksi?
A. Ya benar. Setiap Mitra IDUKA akan mengadakan seleksi untuk calon
peserta sesuai dengan tahapan dan jenis seleksi yang telah ditetapkan
oleh manajemen masing-masing. Hasil dari proses seleksi merupakan hak
dan tanggung jawab masing-masing Mitra IDUKA.
Q. Bagaimana mahasiswa bisa mengikuti program dengan baik?
A. Mahasiswa terpilih bisa mengikuti program dengan baik dengan
menjalani semua proses yang ada, mulai dari onboarding, pengenalan
kerangka program, sesi pendampingan oleh mentor, dan menyelesaikan
tugas yang dibebankan dengan membuat laporan yang ditetapkan.
Q. Laporan seperti apa yang harus dibuat oleh mahasiswa?
A. Mahasiswa peserta program wajib membuat laporan harian, laporan
bulanan, laporan mid semester, dan laporan akhir. Semua laporan harus
dimasukkan ke dapal platform Kampus Merdeka.
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Q. Bagaimana mahasiswa bisa mendapatkan informasi terkini mengenai
program ini?
A. Semua hal terkait Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat
Kampus Merdeka bisa disimak di portal Kampus Merdeka, kanal Youtube
Kemendikbudristek, dan akun Instagram @magangmerdeka.
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LAMPIRAN 1 LEMBAR KERJA
PEMILIHAN TEMPAT MAGANG

LEMBAR KERJA PEMILIHAN TEMPAT MAGANG
Nama:

Kampus:

PELUANG YANG ADA

Isikan dengan semua peluang program
yang diminati dan relevan dengan prodi

GAMBARAN PROGRAM

Tuliskan gambaran program yang ditawarkan oleh Mitra IDUKA, beri
penjelasan sesuai dengan pemahamanmu sendiri

Kesimpulan tempat magang paling tepat buatku:
1.

Pilihan 1:

2.

Pilihan 2:

3.

Pilihan 3:

Prodi:

PASSION/
MINAT
Centang yang
sesuai minat

KSA
KUALIFIKASI

AKTUAL

Tuliskan
kualifikasinya

Centang yang
memenuhi

PELUANG
TERBAIK
Centang opsi
terbaik

LAMPIRAN 2 PANDUAN REGISTRASI KE
PORTAL KAMPUS MERDEKA

KAMPUS
MERDEKA

a

e de a. e d b . . d

USER GUIDELINE Re
a
Ve .1 [ /05/2021]

DAFTAR AKUN MAHASISWA

mobile.

DAFTAR AKUN MAHASISWA
email
Ca a an

Ke en

an Pengg naan

Kebijakan Pri asi

Pilihan

DAFTAR AKUN MAHASISWA

email

noreply kampusmerdeka

email

DAFTAR AKUN MAHASISWA
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