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Diagram hak belajar mahasiswa UNEJ

Tidak termasuk
KKN/KK-PLP, PKL, 
dan skripsi



Pola pelaksanaan MBKM UNEJ dalam sebaran semester







Skenario pelaksanaan pembelajaran dalam satu semester 
program MBKM UNEJ





















HARDSKILLS

keterampilan, complex problem 
solving, analytical skills, dsb.

SOFTSKILLS

etika profesi/kerja, komunikasi, 
kerjasama, dsb.

EXPERIENTIAL LEARNING

Meningkatkan kompetensi mahasiswa 
secara utuh, siap kerja, atau 
menciptakan lapangan kerja baru 
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1) melakukan 
pengamatan dan 
pembelajaran 
terhadap suatu 
obyek di dunia kerja;

2) mengenalkan 
teknologi terkini 
yang digunakan di 
dunia kerja sesuai 
bidangnya;

3) memahami tata 
kelola dunia kerja;

4) mengenalkan 
proses interaksi kerja 
antara mahasiswa 
dan karyawan dari 
berbagai level untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
interpersonal 
mahasiswa;

5) memahami 
penerapan 
pengetahuan dan 
keterampilan yang 
diperoleh di kampus 
pada dunia kerja.

1) menumbuhkan 
kerjasama yang 
saling 
menguntungkan dan 
bermanfaat bagi 
pihak-pihak yang 
terlibat;

2) penanganan 
permasalahan dan 
kendala (problem 
solving) dalam 
menjalankan proses 
industri dengan 
memanfaatkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi  yang 
dimiliki  mahasiswa;

3) mengidentifikasi 
talenta calon 
pegawai sejak dini.

1) memperoleh 
umpan balik untuk 
menyelaraskan 
kurikulum prodi yang 
sesuai dengan 
kebutuhan 
institusi/lembaga 
mitra;

2) membina dan 
meningkatkan 
kerjasama antara 
prodi dengan 
institusi/lembaga 
mitra

Manfaat 
Program Magang 



SUMBER 
DAYA 

MAGANG

LP3M/UNEJ

• memfasilitasi kegiatan magang
• membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama dengan mitra

PROGRAM STUDI

• membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan mitra yang memuat proses 
pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian

• melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian CPL dan MK
• mengusulkan dosen pembimbing magang ke Fakultas
• Menyusun perangkat pembelajaran 

MITRA

• menawarkan rencana kerja magang
• menjamin proses magang yang berkualitas
• memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan/kesepatan 
• menyediakan supervisor untuk pembimbingan, pengawasan, serta penilaian 

kinerja mahasiswa

MAHASISWA

• menyelesaikan mata kuliah inti wajib program studi (minimal 84 SKS, tidak
termasuk KKN/KK-PLP, PKL, dan skripsi)

• mendaftar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang
• membuat rancangan kegiatan magang bersama dosen pembimbing magang
• melaksanakan magang secara mandiri/individu
• membuat logbook dan laporan kegiatan



SKEMA PROGRAM MAGANG

PROGRAM 
MAGANG 

MAHASISWA 
BERSERTIFIKAT

PROGRAM 
MAGANG 

KERJASAMA

• program magang yang 
bekerjasama dengan Forum 
Human Capital Indonesia 
(FHCI). 

• FHCI merupakan wadah bagi
para pengelola dan praktisi
Management Human Capital
di lingkungan BUMN.

• program magang yang 
rekruitmennya dilakukan
oleh mitra magang melalui
kerjasama dengan LP3M atau
Prodi.



Diagram alir proses magang dalam kerangka MBKM 



BKP MAGANG 
DALAM KURIKULUM MBKM

• durasi selama 1-2 semester atau setara dengan 900-
1800 jam

• 1 sks magang setara dengan kerja 45 jam

Kegiatan
Magang diakui

sebagai BKP 
MBKM

• pencapaian SKL/CPL

• pemenuhan hak belajar 3 semester

• pengalaman belajar di dunia nyata

• kurikulum fleksibel (scientific vision dan market signal)

• sebagai mata kuliah pilihan

Penambahan
matakuliah baru
pendukung BKP 

Magang



SKEMA KONVERSI KEGIATAN MAGANG
DENGAN MATA KULIAH

MATA KULIAH
Mata Kuliah 1
Mata Kuliah 2
Mata Kuliah 3

DIKONVERSI

DALAM 1 SEMESTER

Kegiatan Magang
(Konversi ke beberapa mata kuliah yang 

capaian pembelajarannya selaras)

Mata Kuliah yang dikonversi



Alur Program Magang Mahasiswa 
Bersertifikat



Alur Konversi BKP Magang
dengan Matakuliah (1) 

• Mahasiswa menyerahkan
laporan magang dan nilai dari
mitra maupun pembimbing

• Prodi melakukan verifikasi dan
validasi kesesuaian CPL dan MK

• Mahasiswa mengambil MK dan
konversi sks pada pemrograman
KRS semester depan

Konversi MK 
dilakukan

pada
semester 

depan setelah
kegiatan
magang
selesai

PROGRAM MAGANG 
MAHASISWA BERSERTIFIKAT 



Alur Konversi BKP Magang
dengan Matakuliah (2) 

• Mitra magang dan Prodi merencanakan
kegiatan magang sebagai dasar penentuan
MK

• Kegiatan magang telah tercatat di 
Prodi/LP3M

• Mahasiswa mengambil MK dan konversi
sks pada pemrograman KRS semester pada
semester yang sama

• Mahasiswa menyerahkan laporan magang
dan nilai dari mitra maupun pembimbing

• Prodi melakukan verifikasi dan validasi

Konversi MK 
dilakukan

pada
semester 

yang sama
sebelum
kegiatan
magang

PROGRAM MAGANG KERJASAMA



REKOMENDASI KONVERSI SKS

• Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 18) bahwa pemenuhan
masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana
atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 
– (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi

pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
– (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi

untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya
mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

• Penghitungan ekuivalensi sks didasarkan pada luaran
program MBKM yang diikuti mahasiswa kemudian
disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 
yang ada di kurikulum program studi

• Dasar penghitungan sks dalam kegiatan MBKM disesuaikan
dengan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19.







Konversi Kegiatan
Magang dalam Satuan
SKS/Semester

• Total kegiatan A = 80 x 5 Jam = 400 Jam atau 24.000 menit
• Jumlah sks = 24.000/170 (1sks)/16 Pertemuan = 8,82 sks



Ekivalensi Kegiatan
Magang dengan
Matakuliah



Rekomendasi
Matakuliah
KKN



Rekomendasi Mata Kuliah KKN
(Rubrik Penilaian)
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