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PRAKATA 

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang standar nasional 
pendidikan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 
mendapatkan pembelajaran tidak hanya dari dalam perguruan tinggi tetapi 
juga di luar perguruan tinggi. Terdapat 8 (delapan) bentuk program yang 
dapat dipilih oleh mahasiswa, dimana salah satu bentuk dari program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah magang. Tujuan utama dari 
magang adalah mahasiswa diharapkan mendapatkan pembelajaran 
langsung di lapangan (experiential learning), selain itu mahasiswa juga 
dapat mengaplikasikan atau membandingkan antara teori yang didapatkan 
di bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Pengembangan soft 
skills juga menjadi salah satu hal yang diharapkan dengan program magang 
ini sehingga tidak hanya hard skills yang mumpuni yang dimiliki oleh 
mahasiswa kelak tetapi juga dari segi soft skills. Panduan magang ini 
diharapkan dapat berguna untuk mahasiswa yang kelak akan 
memprogramkan magang menjadi salah satu bentuk “kemerdekaan” dalam 
belajar, diharapkan dengan adanya panduan ini, mahasiswa mengetahui 
hal-hal dasar terkait dengan program magang seperti bentuk magang, 
proses magang dan penilaian magang. Akhir kata kami mengucapkan 
terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik dalam 
memberikan ide ataupun waktu dalam menyelesaikan pedoman ini, kami 
mengetahui bahwa pedoman ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh 
karena itu, kami sangat mengharapkan kritik/saran ataupun masukan dari 
semua pihak untuk pengembangan pedoman ini.  

 

 

Makassar, 29 Juli 2022 

 

 

Tim Penyusun Pedoman Magang 
Program Studi Teknik Sipil 

Fakultas Teknik 
Universitas Atma Jaya Makassar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Landasan Hukum 

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan 

salah satu kebijakan dan terobosan baru dalam dunia pendidikan 

khususnya pada perguruan tinggi yang digagas oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Program MBKM 

merupakan program HAK belajar 3 (tiga) semester di luar program 

studi, dimana salah satunya adalah program magang. Adapun 

landasan hukum pelaksanaan program MBKM ini, antara lain 

(Kemendikbud, 2020): 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan 

Tinggi. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 
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7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang 

Musyawarah Desa. 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman 

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman 

Umum Pendampingan Masyarakat Desa. 

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Universitas Atma Jaya 

Makassar mengambil bagian dengan mengaplikasikan program 

MBKM tersebut di dalam kurikulum masing-masing program studi 

yang ada di lingkup Universitas Atma Jaya Makassar yang tertuang 

dalam Surat Rektor No: 060/UAJ/Rek/Kep/VIII/2021 tentang 

pemberlakuan kurikulum MBKM program sarjana. Hal ini yang 

menjadi dasar untuk membuat pedoman program magang yang 

disusun bersama-sama dengan mitra magang sebagai suatu acuan 

dan evaluasi terhadap program magang yang dilaksanakan. 

B. Manfaat Program Magang 

1. Manfaat untuk Program Studi Teknik Sipil 



 

3 
 

❖ Mendapatkan mitra untuk bekerja sama serta wadah untuk 

saling bertukar informasi tentang hal-hal yang baru baik 

dari segi akademis maupun praktis di lapangan 

❖ Menjadi salah satu sumber informasi untuk 

pengembangan kurikulum yang sesuai dengan keadaan di 

lapangan 

❖ Sebagai bahan untuk pengembangan bahan ajar untuk 

matakuliah yang relevan dengan bidang usaha mitra 

magang 

2. Manfaat untuk Peserta Program Magang 

❖ memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

mendapatkan pembelajaran langsung di tempat kerja 

(experiential learning) sehingga peserta program magang 

tidak hanya mendapatkan hard skills tetapi juga soft skills 

dari proses magang 

❖ Sebagai bentuk pengaplikasian dan perbandingan antara 

teori yang didapatkan di kelas dan kondisi yang 

sesungguhnya di lokasi  

 

3. Manfaat untuk Mitra Magang 

❖ Mendapatkan informasi update seperti konsep, pengetahuan 

ataupun teknologi terbaru dari segi akademis 
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❖ Mendapatkan tenaga tambahan yang dapat memberikan 

kontribusi dalam produktivitas untuk meningkatkan performa 

dari mitra magang 

❖ Mengetahui latar belakang peserta program magang serta 

talenta yang dimiliki sehingga mempermudah dalam proses 

rekrutmen jika dibutuhkan 

❖ Mengurangi biaya penerimaan tenaga kerja serta pelatihan 

dasar dikarenakan peserta program magang telah mengenal 

dan mengetahui atmosfer kerja dari tempat tersebut  
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BAB II 

SKEMA PROGRAM MAGANG 

A. Program Magang Bersertifikat 

Program magang bersertifikat yang dimaksudkan adalah program 

magang yang diselenggarakan langsung oleh Kementrian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dapat diakses 

langsung pada tautan 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang. Pada 

program magang bersertifikat, mahasiswa akan mendapatkan 

pengalaman kerja di industri / dunia profesi nyata dengan durasi 1-2 

semester (tergantung dari program yang diselenggarakan oleh mitra) 

B. Program Magang Kerjasama 

Program magang kerjasama yang dimaksudkan adalah program 

magang yang diselenggarakan Universitas Atma Jaya Makassar 

dengan rekan mitra yang telah melaksanakan MoU dan MoA dengan 

Universitas Atma Jaya Makassar. Dalam program magang 

kerjasama ini juga, peserta program magang tetap akan 

mendapatkan sertifikat dari mitra magang. Durasi pelaksanaan 

program magang kerjasama tergantung ketentuan yang diatur 

berikutnya oleh universitas dan mitra magang dan tetap mengacu 

pada ketentuan durasi sks yang telah ditetapkan oleh Kementrian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu 1 sks setara 

dengan 170 menit. Program magang ini disetarakan dengan 20 sks 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang
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dengan pembagian antara lain 17 sks penilaian hard skills dan soft 

skills (bentuk bebas/free form) dan 3 sks penilaian bentuk terstruktur 

(bentuk berstruktur/structured form) 

C. Alur Program Magang Bersertifikat 

Secara umum, alur program magang bersertifikat dapat diakses 

pada halaman 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/m

sib. Terdapat 4 (empat) tahapan dalam mengambil program magang 

bersertifikat, antara lain: 

1. Pengenalan dan Pendaftaran 

Pada tahap ini, calon peserta program magang akan diberikan 

informasi terkait pelaksanaan program magang bersertifikat. 

Setelah itu, calon peserta program magang mencari program 

magang yang akan dilaksanakan oleh Kementrian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan mitra magang pada 

halaman 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/detail

. Setelah mendapatkan program magang yang diinginkan 

(program magang yang akan diselenggarakan dapat diakses 

pada halaman 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/brow

se),  mahasiswa melakukan pendaftaran yang dimulai dengan 

pembuatan akun kampus merdeka serta melengkapkan segala 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/msib
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/msib
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/detail
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/detail
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse
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dokumen yang dibutuhkan untuk keperluan administratif 

(petunjuk pembuatan dan pengisian dapat diakses pada halaman 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/hom

e/ketentuan-dokumen-pendukung?authuser=0 dan 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/hom

e/program-magang-bersertifikat/panduan-platform/melihat-

status-lamaran?authuser=0)   

2. Seleksi dan Penerimaan 

Seleksi dan penerimaan akan dilakukan langsung oleh mitra 

magang. Pada tahapan ini, dokumen adminstratif dan akademik 

diperiksa langsung oleh mitra magang dan penerimaan 

merupakan hak sepenuhnya dari mitra magang. Setelah seleksi 

dilakukan, tahapan selanjutnya adalah menyelesaikan proses 

administrasi yang dibutuhkan sebelum program magang dimulai 

3. Pelaksanaan Program 

Pada tahapan ini, program magang dilaksanakan sesuai durasi 

yang telah ditetapkan.  

4. Pembiayaan Program 

Untuk biaya bantuan seperti biaya hidup dan lain-lain, seluruh 

kebijakan diserahkan kepada mitra magang mengikuti aturan 

yang telah ditetapkan mitra magang sedangkan untuk uang saku 

akan diberikan oleh Kementrian langsung atau mitra magang, 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/ketentuan-dokumen-pendukung?authuser=0
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/ketentuan-dokumen-pendukung?authuser=0
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/program-magang-bersertifikat/panduan-platform/melihat-status-lamaran?authuser=0
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/program-magang-bersertifikat/panduan-platform/melihat-status-lamaran?authuser=0
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/program-magang-bersertifikat/panduan-platform/melihat-status-lamaran?authuser=0
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tergantung program yang dijalankan dan disepakati sebelumnya 

oleh Kementrian dan mitra magang 

D. Alur Program Magang Kerjasama 

Berikut dijabarkan mengenai langkah-langkah untuk mengambil program 

magang kerjasama, yaitu:  

1. Calon peserta program magang WAJIB membaca terlebih dahulu 

pedoman magang yang telah disediakan oleh program studi 

2. Jika calon peserta program magang dapat memenuhi seluruh 

persyaratan untuk program magang, calon peserta magang dapat 

mengambil program magang pada saat pengisian Kartu Rencana 

Studi (KRS) 

3. Dosen penasehat akademik akan melakukan validasi terlebih dahulu 

dan memberikan beberapa pertimbangan terkait program magang 

yang dipilih termasuk jika ada mata kuliah yang belum dilulusi pada 

semester ganjil sebelumnya 

4. Setelah validasi dilakukan, program studi akan menentukan lokasi 

magang dari peserta program magang 

5. Sebelum proses magang dimulai, program studi akan memberikan 

pembekalan terkait program magang termasuk memberikan arahan 

dan menentukan dosen pembimbing program magang. Setelah itu, 

peserta program magang siap menjalankan program magang pada 

tempat yang telah ditetapkan oleh program studi sesuai dengan 

durasi yang telah ditentukan 
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E. Syarat Untuk Mengikuti Program Magang Bersertifikat 

Adapun syarat untuk mengikuti program magang bersertifikat yang 

dikutip dari situs kemendibudristek adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dari semua jurusan dengan akreditasi kampus 

apapun di Indonesia, dengan catatan kampus berada di bawah 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

2. Mahasiswa aktif pada jenjang D2/D3/D4/S1 dengan ketentuan 

semester sebagai berikut pada saat program magang dimulai: 

D2: minimal semester 3  

D3: minimal semester 4 

D4 dan S1: minimal semester 5 

3. Mahasiswa berstatus aktif atau belum yudisium selama program 

magang berjalan 

4. Mahasiswa memiliki sisa SKS  

5. Data Mahasiswa terdaftar di PDDIKTI dan sudah sesuai. 

Pastikan nama pada PDDikti sama dengan nama di KTP 

6. Mahasiswa wajib mengunggah dokumen Curriculum Vitae (CV), 

Transkrip Nilai, Surat Rekomendasi dari universitas, dan Surat 

Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) 

7. Mahasiswa diharapkan menjalani program secara penuh waktu 

(fulltime) dan fokus karena sudah diakui 20 SKS. Mahasiswa 

boleh sambil mengambil kuliah sebanyak sisa jumlah SKS yang 

boleh diambil pada semester tersebut (setelah dikurangkan 
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dengan 20 SKS) hanya jika diperbolehkan oleh organisasi mitra, 

dan menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani 

program. 

8. Mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi/penerima KIP (Kartu 

Indonesia Pintar) boleh mengikuti program magang dengan 

ketentuan bantuan biaya hidup yang diterima merupakan selisih 

dari uang yang diterima dari Bidik Misi. 

9. Mahasiswa memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang 

terdaftar di Dapodik dan sudah diverifikasi di akun Kampus 

Merdeka. Jika belum memiliki NISN, silakan ikuti panduannya 

pada tautan 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/hom

e/melengkapi-verifikasi-data-nisn?authuser=0  

10. Mahasiswa dari berbagai ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 

agama, politik, asal kebangsaan/sosial, properti, kelahiran/status 

lain seperti disabilitas, usia, status perkawinan & keluarga, 

orientasi seksual & identitas gender, status kesehatan, tempat 

tinggal, situasi ekonomi dan sosial. 

F. Syarat Untuk Mengikuti Program Magang Kerjasama 

Adapun syarat untuk mengikuti program magang kerjasama adalah 

sebagai berikut: 

1. Calon peserta program magang harus terdaftar aktif pada 

semester pengambilan program magang 

https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/melengkapi-verifikasi-data-nisn?authuser=0
https://sites.google.com/wartek.belajar.id/faqmahasiswakm/home/melengkapi-verifikasi-data-nisn?authuser=0
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2. Calon peserta program magang harus memiliki IPK ≥ 2,75 

sewaktu akan mengambil program magang 

3. Calon peserta program magang merupakan minimal mahasiswa 

yang memasuki semester 7 (tujuh) 

4. Calon peserta program magang harus menyadari konsekuensi 

dalam pengambilan sks program magang. Hal ini dikarenakan 

jika mengambil program magang, maka calon peserta program 

magang TIDAK DIPERKENANKAN untuk memprogramkan mata 

kuliah apapun sehingga calon peserta program magang harus 

mempertimbangkan kelulusan mata kuliah pada semester ganjil. 

Contoh: calon peserta program magang belum melulusi 

beberapa mata kuliah yang ada pada semester 1, 3, 5 dan tetap 

mengambil program magang maka konsekuensinya adalah calon 

peserta program magang tersebut harus menambah satu 

semester lagi untuk menyelesaikan mata kuliah yang belum 

dilulusi pada semester 1, 3, 5.  

5. Mitra magang yang ditunjuk adalah mitra magang yang telah 

melaksanakan MoU dan MoA dengan Universitas Atma Jaya 

Makassar sehingga calon peserta program magang bersedia 

ditempatkan pada mitra magang yang tersedia dan sesuai 

dengan kuota yang disediakan oleh mitra magang 

6. Calon peserta program magang wajib menandatangani Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Formulir dapat 
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diunduh dari website program studi teknik sipil, 

https://tsuajm.wixsite.com/sipil/download pada bagian program 

magang 

7. Calon peserta program magang wajib memiliki BPJS Kesehatan 

8. Calon peserta program magang bersedia untuk menanggung 

seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama melaksanakan 

program magang 

9. Calon peserta magang akan diseleksi secara adminstratif dan 

akademis oleh universitas dan mitra magang terlebih dahulu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tsuajm.wixsite.com/sipil/download
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BAB III 

PERAN STAKEHOLDER MAGANG 

A. Peranan Program Studi Dalam Program Magang 

Adapun peran program studi dalam program magang agar dapat 

berjalan dengan baik dan tepat sasaran adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang kebijakan 

program magang 

2. Menginisiasi kerjasama dengan mitra magang yang berujung 

dengan penetapan MoU dan MoA antara Universitas dan mitra 

magang 

3. Melakukan seleksi administratif calon peserta program magang 

sebelum diserahkan kepada mitra magang 

4. Menyediakan dosen pembimbing untuk program magang 

5. Mengusulkan SK dosen pembimbing kepada pihak fakultas 

6. Mengadakan monitoring dan evaluasi selama program magang 

berlangsung 

7. Membuat hasil konversi mata kuliah jika program magang telah 

selesai 

B. Peranan Mitra Magang Dalam Program Magang 

Adapun peran mitra magang dalam program magang agar dapat 

berjalan dengan baik dan tepat sasaran adalah sebagai berikut: 
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1. Menginformasikan kepada universitas terkait profil mitra magang 

agar dapat menjadi informasi bagi calon peserta magang dalam 

memilih mitra magang yang sesuai 

2. Menyusun perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU dan MoA 

dengan universitas  

3. Menentukan jumlah calon peserta program magang yang dapat 

ditempatkan pada perusahaan mitra magang 

4. Menyeleksi secara administratif dan akademis terkait calon 

peserta program magang yang akan diterima untuk magang pada 

perusahaan mitra magang 

5. Memberikan pengarahan terkait posisi, tugas dan tanggung 

jawab terhadap posisi yang diberikan oleh mitra magang  

6. Menyediakan supervisor selama proses magang berlangsung 

7. Menyediakan fasilitas kerja sesuai dengan posisi yang diberikan 

8. Bersama-sama dengan program studi melaksanakan monitoring 

dan evaluasi selama program magang berlangsung 

9. Melakukan penilaian prestasi peserta program magang 

10. Menerbitkan sertifikat magang setelah proses magang selesai 

dengan catatan peserta program magang menyelesaikan seluruh 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan termasuk telah 

melulusi seminar magang 

C. Peranan mahasiswa peserta program magang dalam program 

magang 



 

15 
 

Adapun peran peserta program magang dalam program magang 

agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran adalah sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa sudah berada pada semester 7 (tujuh) pada saat 

mengambil program magang 

2. Mematuhi seluruh aturan yang berlaku pada perusahaan mitra 

magang pada saat proses magang berlangsung 

3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh 

mitra magang dengan sebaik-baiknya 

4. Menjaga nama baik universitas pada saat proses magang 

berlangsung termasuk mematuhi etika dan tata krama yang 

berlaku umum 

5. Membuat laporan kegiatan harian dengan menggunakan format 

logbook yang disediakan oleh program studi 

6. Melakukan proses asistensi dengan dosen pembimbing magang 

dan supervisor (mitra magang) dalam penyusunan laporan 

magang 

7. Melaksanakan seminar magang yang diadakan oleh program 

studi dalam rangka evaluasi hasil program magang 
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BAB IV 

PROSES PEMBIMBINGAN MAGANG 

A. Penetapan Dosen Pembimbing Magang 

Dosen pembimbing magang ditentukan oleh ketua program studi 

dengan mempertimbangkan beban kerja masing-masing dosen dan 

keahlian dalam bidang magang yang diambil oleh mahasiswa. Ketua 

program studi akan mengirimkan surat permohonan penerbitan 

dosen pembimbing kepada pihak fakultas untuk ditindaklanjuti guna 

pembuatan SK dosen pembimbing magang . 

B. Ketentuan Pembimbingan Magang Bagi Peserta Program Magang 

Peserta program magang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1. Peserta program magang harus melakukan bimbingan sebelum 

dan saat proses magang berlangsung pada dosen pembimbing 

(sebelum magang dilaksanakan) dan pada supervisor serta 

dosen pembimbing (proses magang berlangsung) 

2. Peserta program magang harus membuat laporan magang 

sesuai dengan pedoman penulisan laporan magang yang telah 

ditetapkan oleh program studi 

3. Peserta program magang wajib mengisi laporan harian (logbook) 

yang telah disediakan oleh program studi 
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4. Peserta program magang bersama-sama dengan dosen 

pembimbing dan supervisor untuk menentukan jadwal bimbingan 

yang terprogram tiap minggunya 

5. Peserta program magang harus memperhatikan etika dan tata 

krama selama proses magang berlangsung 

6. Peserta program magang wajib melaksanakan seminar magang 

sebagai salah satu evaluasi prestasi yang didapatkan selama 

program magang berlangsung 

7. Peserta program magang wajib mengumpulkan laporan magang 

yang telah direvisi dan disetujui oleh dosen pembimbing, 

supervisor dan ketua program studi setelah pelaksanaan seminar 

magang dilaksanakan 

C. Ketentuan Pembimbingan Magang Bagi Dosen 

Dosen pembimbing magang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1. Memberikan pengarahan dan masukan terkait pelaksanaan 

magang sebelum proses magang dilaksanakan dan saat proses 

magang berlangsung 

2. Memberikan pengetahuan yang sesuai dengan hal-hal yang 

dihadapi selama proses magang berlangsung 

3. Menyiapkan waktu bimbingan yang terprogram tiap minggunya 

selama proses magang berlangsung 
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4. Memastikan bahwa peserta program magang menyusun laporan 

magang sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang 

didapatkan selama proses magang berlangsung 

5. Memastikan laporan magang mengikuti ketentuan pedoman 

penulisan laporan magang yang telah ditetapkan oleh program 

studi 

6. Memberikan penilaian terkait proses magang yang dilaksanakan 

7. Mengarahkan penyelesaian revisi laporan magang setelah 

seminar magang dilaksanakan  

D. Penggantian Dosen Pembimbing Magang 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penggantian 

dosen pembimbing magang, antara lain: 

1. Penggantian dosen pembimbing harus disertai alasan yang jelas 

dan dapat dipertanggungjawabkan  

2. Penggantian dosen pembimbing selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah proses magang dimulai 

3. Ketua program studi akan mempertimbangkan permohonan 

penggantian dosen pembimbing sesuai dengan laporan 

mahasiswa 

4. Ketua program studi menetapkan dosen pembimbing baru dan 

mengusulkan SK dosen pembimbing baru ke pihak fakultas 



 

19 
 

BAB V 

PENILAIAN MAGANG 

A. Bobot Penilaian Magang 

Untuk penilaian magang ditentukan dari 3 (tiga) hal, yaitu: 

1. Penilaian oleh supervisor  

Supervisor akan diberikan lembar penilaian yang berisikan 

beberapa prestasi mahasiswa yang dicapai mulai dari penilaian 

tentang hard skills maupun soft skills.  

2. Penilaian oleh dosen pembimbing  

Penilaian dari dosen pembimbing mencakup seluruh aspek mulai 

dari proses pembimbingan selama proses magang, ketepatan 

dalam menginterpretasi arahan dosen pembimbing, penyusunan 

laporan magang sampai seminar magang.  

3. Penilaian berdasarkan hasil seminar magang  

Adapun hal-hal yang mencakup dalam penilaian seminar 

magang ini adalah  

➢ Kesesuaian format laporan magang dengan panduan 

penulisan laporan magang 

➢ Alur penulisan laporan magang 

➢ Pemahaman dan penjelasan tentang tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan 

➢ Kemampuan menjawab dan menjelaskan 

➢ Kesiapan presentasi 
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➢ Penggunaan bahasa verbal 

➢ Alur presentasi 

➢ Tata krama/etika selama presentasi 

➢ Kemutahiran presentasi 

Nilai magang berupa nilai angka yang akan dikonversi menjadi nilai 

huruf mengikuti ketentuan konversi sks yang telah ditetapkan oleh 

program studi yang dibahas pada poin C pada bab ini. 

B. Penilaian Prestasi Kinerja Peserta Program Magang Oleh Mitra 

Magang 

Penilaian presetasi kinerja oleh peserta program magang oleh mitra 

magang dilakukan oleh supervisor. Formulir penilaian magang 

diberikan kepada supervisor untuk diisi kemudian diketahui oleh atas 

dari supervisor lengkap dengan tanda tangan dan stempel 

perusahaan mitra magang. Terdapat 2 (dua) kriteria yang akan dinilai 

oleh supervisor, antara lain: 

1. Hard skills yang mencakup: 

a. Kemampuan merumuskan permasalahan atas tugas yang 

diberikan 

b. Tingkat pemahaman atas tugas yang diberikan 

c. Penggunaan software/aplikasi yang berhubungan dengan 

tugas yang diberikan 



 

21 
 

d. Pengaplikasian teori dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan 

e. Kualitas hasil pekerjaan atas tugas yang diberikan 

2. Soft skills yang mencakup: 

a. Ketepatan waktu (kedisiplinan waktu kerja) 

b. Tanggung jawab terhadap tugas 

c. Sikap kerja 

d. Kehadiran / absensi 

e. Kerapian dalam berpakaian 

f. Mematuhi aturan dan tata tertib perusahaan mitra magang 

g. Kerajinan / inisiatif 

h. Kemampuan berkomunikasi 

i. Kerjasama 

Teknis pengiriman formulir penilaian magang adalah sebagai 

berikut: 

1. Peserta program magang mengambil formulir penilaian magang 

(kosong) pada program studi. Program studi akan memberikan 

amplop yang bertuliskan alamat universitas yang berisikan 

formulir penilaian tersebut kemudian peserta program magang 

langsung mengirimkan kepada supervisor. 

2. Formulir yang telah diisi oleh supervisor dan diketahui oleh atas 

dari supervisor lengkap dengan tanda tangan dan stempel 

perusahaan diberikan kepada peserta program magang untuk 
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langsung diberikan kepada program studi. Amplop tersebut harus 

dalam keadaan tersegel pada saat disetorkan kepada program 

studi 

C. Konversi sks Magang 

Berdasarkan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (2020), 

terdapat 3 (tiga) cara dalam mengkonversikan nilai program magang 

ke dalam sks (Kemendikbud, 2020): 

1. Bentuk bebas (free form) 

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 

SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS 

tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh 

oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam 

kompetensi keras (hard skills), maupun kompetensi halus (soft 

skills) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. 

Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh hard skills sebagai 

bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk 

merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (complex 

engineering problem definition), kemampuan menganalisa dan 

menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan 

sains dan matematika, dsb.; sementara contoh soft skills-nya 

adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja 

profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim, kemampuan untuk 

menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan 
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penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi 

tersebut. Selain dalam bentuk penilaian capaian, 

pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan 

magang dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai 

SKPI (surat keterangan pendamping ijazah). 

Contoh bentuk bebas (free form): 

Mahasiswa magang di industri 

Hard Skills: 

❖ Merumuskan permasalahan keteknikan: 3 sks (A) 

❖ Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan: 3 sks 

(B) 

❖ Kemampuan sintesa dalam bentuk desain: 4 sks (A) 

Soft skills: 

❖ Kemampuan berkomunikasi: 2 SKS (A) 

❖ Kemampuan bekerjasama: 2 SKS (A) 

❖ Kerja keras: 2 SKS (A) 

❖ Kepemimpinan: 2 SKS (A) 

❖ Kreativitas: 2 SKS (B) 

2. Bentuk berstruktur (structured form) 

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai 

dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua puluh 

SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata 
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kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan 

kegiatan magang.  

Sebagai contoh, mahasiswa Kimia magang 6 bulan di Industri 

Petrokimia akan setara dengan belajar mata kuliah: 

❖ Fenomena transport 2 SKS 

❖ Unit operasi 3 SKS 

❖ Industri proses kimia 3 SKS 

❖ Rekayasa reaksi kimia 3 SKS 

❖ Kontrol proses kimia 3 SKS 

❖ Teknologi separasi 2 SKS 

❖ Kimia lanjut 2 SKS 

❖ Kimia komputasi 2 SKS  

3. Bentuk hybrid 

Bentuk hybrid adalah merupakan bentuk gabungan antara 

bentuk bebas dan bentuk berstruktur, dimana penilaian dapat 

dilakukan dengan mengambil beberapa bagian hard skills dan 

soft skills dan sebagian lainnya adalah kompetensi pada mata 

kuliah tertentu yang memenuhi. 

 Bentuk penilaian program magang yang digunakan pada program 

studi teknik sipil adalah bentuk hybrid dengan susunan sebagai berikut: 

Hard skills: 

❖ Merumuskan permasalahan keteknikan: 2 sks  
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❖ Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan: 2 sks  

❖ Pengaplikasian teori untuk penyelesaian permasalahan 

teknis di lapangan: 3 sks 

Soft skills: 

❖ Kedisiplinan: 2 sks 

❖ Tanggung jawab dan hasil kerja: 2 sks 

❖ Sikap kerja, kerajinan dan inisiatif: 2 sks 

❖ Kemampuan berkomunikasi: 2 sks  

❖ Kemampuan bekerjasama: 2 sks 

Bentuk mata kuliah: 

❖ Seminar magang 3 sks 
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BAB VI 

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN MAGANG 

A. Fungsi Laporan Magang 

Adapun fungsi laporan magang, antara lain: 

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban program magang yang 

dilaksanakan oleh peserta program magang kepada pihak 

Universitas terkhusus Program Studi Teknik Sipil 

2. Sebagai salah satu dasar dalam memberikan nilai kepada 

peserta program magang sewaktu melakukan konversi nilai 

3. Sebagai salah satu sumber informasi kepada pihak mitra magang 

dalam mengambil langkah-langkah yang penting untuk kemajuan 

perusahaan mitra magang 

4. Sebagai salah satu bentuk untuk penyampaian ide dan pendapat 

oleh program peserta magang kepada pihak mitra magang terkait 

teori/teknologi update yang didapatkan dibangku perkuliahan 

5. Bentuk sinkronisasi antara teori dan pengalaman lapangan 

6. Sumber informasi kepada pihak Universitas khususnya Program 

Studi Teknik Sipil dalam pengembangan kurikulum kedepannya 

yang berdasarkan pada informasi yang didapatkan selama 

proses magang berlangsung 

B. Prinsip Penulisan Laporan Magang 

Laporan magang yang dibuat harus memenuhi prinsip penulisan 

berikut, yaitu: 
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1. Benar dan Objektif 

Laporan magang harus ditulis sesuai dengan keadaan yang 

sebenar-benarnya terjadi selama proses magang berlangsung 

tanpa adanya rekayasa atau perubahan informasi serta objektif 

dalam memberikan informasi dengan mengabaikan penilaian 

subjektif ke dalam laporan.  

2. Lengkap dan Jelas 

Penulisan laporan magang harus memasukkan seluruh informasi 

yang didapatkan selama proses magang berlangsung dengan 

lengkap dan jelas. Informasi yang didapatkan harus diterangkan 

dengan detail tanpa memberikan peluang penafsiran berbeda 

oleh pembaca 

3. Sistematis, Konsisten dan Efektif 

Sistematis berarti penulisan harus disesuaikan sedemikian rupa 

sehingga alur laporan teratur agar mudah diikuti dan dimengerti 

oleh pembaca. Konsisten berarti penulisan harus memperhatikan 

keterkaitan antara satu bagian dengan bagian lain sehingga tidak 

menimbulkan kontradiksi antar bagian baik dalam bentuk 

substansi, istilah, maupun tata cara penulisan sedangkan efektif 

berarti menggunakan kalimat yang tepat dan mudah dimengerti 

serta tidak bertele-tele dalam menyampaikan informasi (tanpa 

mengulang informasi yang sama). 
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C. Format dan Sistematika Penulisan Laporan Magang 

1. Format penulisan laporan magang 

Adapun format penulisan laporan magang adalah sebagai 

berikut: 

o Jenis dan Ukuran Kertas: Kertas A4 70gsm  

o Margin 

Tepi atas = 4 cm 

Tepi kiri  = 4 cm 

Tepi bawah = 3 cm 

Tepi kanan = 3 cm 

o Jenis tulisan (Font): Arial, 12 pt (judul), 11 pt (isi) 

o Jarak spasi dan alignment: 2 (dua) spasi dan justify 

2. Sistematika penulisan laporan magang 

Adapun sistematika penulisan laporan magang mengikuti urutan 

berikut: 

Cover luar 

Cover dalam 

Lembar pengesahan laporan magang 

Prakata 

Daftar isi 

Daftar gambar 

Daftar tabel 

Bab I. Pendahuluan 
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A. Latar Belakang 

B. Tujuan Magang 

C. Manfaat Magang 

Bab II. Gambaran Umum Perusahaan 

A. Sejarah Perusahaan 

B. Penjelasan Singkat Terkait Perusahaan 

C. Struktur Organisasi Perusahaan  

D. Visi dan Misi Perusahaan  

Bab III. Pelaksanaan Program Magang 

A. Posisi selama proses magang 

B. Rincian kegiatan tugas sesuai dengan posisi yang 

diberikan 

C. Hal-hal baru yang dipelajari 

Bab IV. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

B. Saran 

Bab V. Refleksi Diri 

Lampiran 
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D. Penjelasan Singkat tentang Sistematika Penulisan Laporan Magang 

Bab I Pendahuluan 

Latar Belakang 

Latar belakang menguraikan tentang alasan/argumen dari 

topik yang dipilih untuk dibahas dalam laporan magang ini. 

Selain itu, latar belakang juga dapat menunjukkan masalah-

masalah/isu-isu sesuai dengan posisi yang diberikan. 

Tujuan Magang 

Tujuan magang dijabarkan sesuai dengan kegiatan magang 

yang dilaksanakan secara spesifik dan menggambarkan hal-

hal yang diuraikan pada Bab III 

Manfaat Magang 

Manfaat magang terbagi atas 3 (tiga), yaitu manfaat magang 

untuk program studi teknik sipil, manfaat magang untuk mitra 

magang dan manfaat magang untuk peserta program 

magang 

Bab II Gambaran Umum Perusahaan 

Sejarah Perusahaan 

Bagian ini menjelaskan tentang sejarah dari perusahaan mitra 

magang, dapat secara umum maupun spesifik seperti historis 

pendirian perusahaan. 
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Penjelasan Singkat Terkait Perusahaan 

Bagian ini menjelaskan tentang informasi mengenai 

perusahaan mitra magang seperti apa saja bidang usaha dari 

perusahaan mitra magang (jenis usaha), bentuk badan usaha 

(CV/PT, dan lain-lain), barang/jasa yang ditawarkan, sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan baik sumber daya yang 

bersifat asset maupun sumber daya manusia, lokasi 

perusahaan (dapat disertai dengan google maps)  

Struktur Organisasi Perusahaan  

Pada bagian ini, perlu dijelaskan terkait struktur organisasi 

pada perusahaan mitra magang. Struktur organisasi dapat 

dijelaskan dengan menggunakan bagan sehingga dapat 

terlihat hierarki organisasi perusahaan mitra magang. Jika 

memungkinkan, tugas dan fungsi tiap jabatan/posisi yang 

terdapat dalam struktur organisasi dapat dijelaskan secara 

singkat. 

Visi dan Misi Perusahaan  

Visi dan misi perusahaan mitra magang dijelaskan pada 

bagian ini.  

Bab III Pelaksanaan Program Magang 

Posisi selama proses magang 

Peserta program magang menjelaskan tentang posisi yang 

diberikan oleh mitra magang serta tugas dan tanggung jawab 
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yang berkaitan dengan posisi yang diberikan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah peserta program 

magang diberikan tugas dan posisi yang sesuai oleh mitra 

magang  

Rincian kegiatan tugas sesuai dengan posisi yang 

diberikan 

Bagian ini menjelaskan tentang tugas yang diberikan sesuai 

penempatan posisi dalam perusahaan mitra magang. Hal 

yang perlu dibahas adalah program peserta magang 

menjabarkan secara detail tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan oleh mitra magang serta metode/analisis apa yang 

digunakan terkait tugas yang diberikan. Analisis bukan 

menjabarkan teori tentang hal yang berkaitan dengan tugas 

tersebut tetapi bagaimana pemecahan masalah dari tugas 

yang diberikan. Jika menggunakan teori atau metode tertentu, 

harus mencantumkan referensi yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Hal-hal baru yang dipelajari 

Bagian ini menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang baru 

didapatkan sewaktu proses magang berlangsung seperti 

perbandingan antara teori yang dipelajari dengan kondisi 

lapangan. Hal lain yang dapat dideskripsikan seperti kendala-

kendala apa yang dihadapi selama proses magang. 
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Refleksi diri 

Bagian ini menjelaskan terkait beberapa hal, antara lain: 

1. Hal-hal positif yang diterima selama proses magang 

berlangsung baik hard skills maupun soft skills 

2. Kesesuaian antara teori yang didapatkan dari bangku 

perkuliahan dengan kondisi lapangan saat proses magang 

berlangsung 

3. Peningkatan hard skills dan soft skills yang didapatkan 

setelah proses magang selesai, dapat dijelaskan secara 

detail 

Bab IV Simpulan dan Saran 

Simpulan 

Simpulan berisi ringkasan dari seluruh isi laporan magang 

terutama pembelajaran, hal-hal baru, serta hasil dari tugas 

dan tanggung jawab berdasarkan posisi yang diberikan 

Saran 

Saran terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu saran untuk program 

studi teknik sipil terkait pelaksanaan program magang, saran 

untuk mitra magang terkait dengan hal-hal yang diamati 

selama proses magang berlangsung seperti ide atau metode 

yang dapat diaplikasikan untuk pengembangan mitra magang 

kedepannya 
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Lampiran 

Lampiran wajib berisi beberapa hal berikut, yaitu: 

1. Laporan logbook (harian) 

2. Dokumentasi selama proses magang berlangsung seperti 

foto-foto, dokumen-dokumen tugas yang diberikan oleh 

mitra magang 

3. Sertifikat magang 

E. Seminar Magang 

Peserta program magang wajib membuat laporan magang dan 

mempresentasikan laporan magang tersebut dalam seminar 

magang. Seminar magang dilaksanakan pada akhir program 

magang sebagai salah bentuk penilaian yang akan dikonversikan 

menjadi sks dimana seminar magang disetarakan dengan 3 sks. 

Teknis pelaksanaan seminar magang sama dengan seminar KKP 

(silakan lihat prosedur pelaksanaan seminar KKP) dimana panitia 

seminar magang terdiri atas 3 (tiga) orang dosen yaitu 1 (satu) dosen 

pembimbing magang dan 2 (dua) dosen penguji.  
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BAB VII 

ETIKA MAGANG 

A. Etika Peserta Program Magang di Perusahaan Mitra Magang 

1. Mahasiswa harus menjaga nama baik universitas selama proses 

magang berlangsung 

2. Mahasiswa harus mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh 

mitra magang 

3. Mahasiswa harus bekerja dengan penuh tanggung jawab atas 

tugas-tugas yang diberikan oleh mitra magang 

4. Mahasiswa harus berperilaku jujur, disiplin, profesional dan 

santun serta memiliki etos kerja yang tinggi 

5. Mahasiswa harus selalu mengutamakan nilai-nilai integritas, bela 

rasa dan unggul yang ditanamkan oleh universitas 

6. Mahasiswa wajib menjaga kerahasiaan informasi selama proses 

magang berlangsung. Jika terdapat informasi yang bersifat 

penting yang ingin dimasukkan ke dalam laporan magang harus 

seijin pihak yang berwenang dan dalam penulisan wajib 

disamarkan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut 

B. Etika Peserta Program Magang dalam menghubungi Dosen 

Pembimbing 

Proses bimbingan / asistensi merupakan salah satu proses yang 

sangat penting pada saat proses magang berlangsung. Kegiatan ini 

dapat rutin dilaksanakan akan tetapi peserta program magang harus 
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memperhatikan etika-etika yang telah ditetapkan oleh program studi 

teknik sipil khususnya dalam etika menghubungi dosen pembimbing 

untuk penyelengaraan proses bimbingan/asistensi.  Peserta 

program magang dapat melihat ketentuan tersebut pada tautan 

berikut: https://drive.google.com/file/d/1JzHUW6Jl-

_xZrk3LDdJFMlmP2Ul-DPdp/view?usp=sharing. Pelanggaran pada 

ketentuan tersebut dapat dikenakan penundaan terhadap proses 

bimbingan / asistensi. 

C. Etika Berpakaian di Perusahaan Mitra Magang 

Etika berpakaian pada perusahaan mitra magang disesuaikan 

dengan peraturan berpakaian yang berlaku pada perusahaan 

tersebut. Jika tidak diatur, maka mengikuti ketentuan pada tautan 

berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1QYZbKMdQkvm_quQMI_RbzCjXCR

JMhUCa/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JzHUW6Jl-_xZrk3LDdJFMlmP2Ul-DPdp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JzHUW6Jl-_xZrk3LDdJFMlmP2Ul-DPdp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYZbKMdQkvm_quQMI_RbzCjXCRJMhUCa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QYZbKMdQkvm_quQMI_RbzCjXCRJMhUCa/view?usp=sharing
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LAMPIRAN 

Seluruh lampiran dari panduan ini dapat diunduh pada website 

program studi, https://tsuajm.wixsite.com/sipil/download pada 

bagian Program Magang seperti yang terlihat pada Gambar 1. 

Adapun dokumen yang tersedia, antara lain 

1. Panduan Program Magang 

2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Peserta 

Program Magang  

3. Format Logbook (harian) 

4. Format Rekapitulasi Kegiatan 

5. Format Dokumentasi Kegiatan Program Magang 

6. Formulir Penilaian Magang oleh supervisor/dosen pembimbing 

https://tsuajm.wixsite.com/sipil/download

