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BAB I 

MAGANG 

1.1 Definisi 

Magang adalah salah satu mata kuliah wajib di Program Studi Hubungan Internasional, 

Universitas Mataram. Magang merupakan salah satu upaya dalam kurikulum Prodi 

menjembatani dunia akademik dengan realita di masyarakat maupun dunia kerja.  

1.2 Tujuan  

a) Memberikan pengalaman empiris bagi mahasiswa dalam masyarakat maupun 

dunia kerja yang terkait dengan studi hubungan internasional;  

b) Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki daya saing dan siap memasuki 

dunia kerja; 

c) Meningkatkan dan mengembangkan mentalitas mahasiswa dalam menghadapi 

setiap perubahan dalam masyarakat maupun dunia kerja. 

1.3 Jenis Magang  

a) Magang Institusi  

b) Magang Riset Mandiri  

c) Magang Asistensi  

 

1.4 Syarat Umum Magang  

a) Mahasiswa telah menyelesaikan atau lulus 110 sks (ditunjukkan dengan 

transkrip nilai yang sudah ditandatangi Kepala Program Studi; 

b) Magang merupakan mata kuliah wajib Program Studi Hubungan Internasional 

dengan bobot 3 sks; 

c) Mendapatkan izin tertulis dari Program Studi Hubungan Internasional atau 

pengelola magang; 

d) Memiliki kemampuan bahasa inggris dengan standar TOEFL 450 untuk 

magang di Kementerian Luar Negeri, Kantor Kedutaan Asing dan Kantor 

Organisasi Internasional (disesuaikan dengan syarat yang ditentukan oleh 

instansi), dan skor TOEFL 400 untuk magang di instansi lain.  

e)  
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BAB II 

MAGANG INSTITUSI 

2.1 Definisi 

Magang institusi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pengalaman 

empiris pada mahasiswa mengenai dunia kerja.  

2.2 Syarat & Ketentuan Magang Institusi  

a) Mengajukan permohonan tertulis untuk mendapat surat pengantar magang dari 

program studi/pengelola magang; 

b) Memiliki proposal magang dengan format yang telah ditentukan; (Lampiran 

2.1)  

c) Melakukan KRS/Online Matakuliah Magang (optional)  

2.3 Prosedur Pelaksanaan Magang  

a) Mahasiswa melakukan survey atau mencari institusi tempat magang yang 

sesuai dengan ketentuan Program Studi Hubungan Internasional (terlampir); 

b) Mendaftarkan diri ke pengelola magang untuk untuk memperoleh surat 

izin/pengantar magang;  

c) Pengelola magang berhak memutuskan untuk memberikan atau tidak 

memberikan surat pengantar/izin magang setelah memeriksa kelengkapan, 

kesesuaian, dan kesiapan mahasiswa; 

d) Apabila disetujui pengelola magang akan menunjuk dosen pembimbing 

magang dan program magang institusi dapat dilaksanakan;  

e) Sebelum program magang dilaksanakan, peserta magang wajib berkoordinasi 

dengan dosen pembimbing magang untuk mendapatkan pembekalan;  

f) Setelah mendapatkan pembekalan, peserta magang diwajibkan untuk 

membawa perlengkapan administratif yang terdiri dari: surat pengantar 

magang, dan form penilaian pimpinan kepada kepala/penanggung jawab di 

instansi tempat magang; (Form 2.1)   
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g) Kegiatan Magang Institusi dilaksanakan pada  Lembaga Negara/Pemerintahan, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki aktivitas lintas batas, 

Kantor Kedutaan Asing (Kedutaan Asing) Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Organisasi Internasional, Non Goverment Institution (NGO), 

Perusahaan Multinasional, Kantor-kantor Media Massa (Desk Luar Negeri). 

Tempat magang menjadi hak penuh pengelola magang; 

h) Magang Institusi dilakukan selama 45 hari kerja (2.5 bulan) , dan dilaksanakan 

pada periode Maret-November;  

i) Setelah program magang berakhir, peserta magang harus menyelesaikan 

laporan magang dan melakukan presentasi magang (Lihat 2.5)  

2.4 Monitoring Magang  

Monitoring Program dilakukan dua arah antara Pembimbing Magang, dan mahasiswa 

magang dengan cara antara lain:  

a) Pembimbing dapat melakukan kontak terhadap mahasiswa bimbingan dengan 

maksud meminta informasi pelaksanaan magang;  

b) Mahasiswa magang diwajibkan memberikan laporan tertulis mingguan, berupa 

deskripsi kegiatan selama 5 (lima) hari kerja, paling lambat hari sabtu pukul 

12.00 am setiap minggunya;  

c) Mahasiswa berhak sekaligus wajib melalukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing magang mengenai; hal administratif, teknis pelaporan dan 

penyusunan laporan akhir; 

d) Pembimbing dapat melakukan kontak dengan atasan langsung dari mahasiswa 

di tempat magang; 

e) Jika diperlukan dosen pembimbing magang dapat melakukan kunjungan ke 

tempat magang mahasiswa yang bersangkuatan;  

2.5 Laporan dan Presentasi Magang  

Laporan magang wajib diselesaikan dan dipresentasikan selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan setelah program magang berakhir. Selama proses penyusunan laporan akhir peserta 

magang wajib berkoordinasi dengan pembimbing magang.  

2.5.1 Laporan  

a) Format Laporan Magang  
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Halam Judul 

Lembar Pengesahan 

Lembar Keterangan Selesai Magang  

Lembar Penilaian Pimpinan  

Lembar Berita Acara Presentasi Magang  

Lembar Absensi Presentasi Magang  

Daftar Isi  

Kata Pengantar  

BAB I Pendahuluan  

1.1 Latar Belakang  

1.2 Tujuan Magang  

1.3 Manfaat Magang  

BAB II Profil Tempat Magang  

BAB III Kegiatan Selama Magang  

BAB IV Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Magang  

BAB V Penutup  

Lampiran dan Dokumentasi  

 

b) Ketentuan Laporan Akhir Magang  

 Laporan magang diwajibkan mengutip 5 (lima) referensi terkait dengan isu 

yang didalami selama magang;  

 Selama proses bimbingan laporan akhir, peserta magang harus mengisi 

formulir bimbingan Magang; (Form. 2.2) 

 Format untuk laporan terlampir di atas. 

2.5.2 Presentasi Magang  

a) Waktu presentasi magang disesuaikan dengan kesiapan laporan peserta 

magang, dan kesanggupan pembimbing magang. (Form. 2.3)  

b) Presentasi hasil magang harus melibatkan sekurang-kurangnya 10 mahasiswa; 

c) Presentasi hasil magang dilengkapi dengan KTM, Laporan Magang, dan 

Lembar absensi presentasi hasil magang (Form. 2.4)  
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2.5 Evaluasi dan Penilaian 

Penilaian akhir program magang akan diberikan Pengelola Magang berdasarkan pada 

komponen berikut ini:  

a) Laporan mingguan (25%) oleh dosen pembimbing magang dengan 

mempertimbangkan rutinitas laporan, kejelasan uraian laporan serta kemajuan 

kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama magang;  

b) Penilaian pimpinan (25%) oleh atasan langsung mahasiswa magang;  

c) Presentasi laporan magang di depan dosen pembimbing magang (25%) dengan 

mempertimbangkan cara penyampaian hasil laporan; manfaat yag didapat 

mahasiswa dan pengalaman-pengalaman khusus yang dihadapi mahasiswa 

magang;  

d) Laporan akhir dengan bobot (25%) dengan mempertimangkan beberapa aspek: 

sistematika, kelengkapan laporan, relevansi keilmuan dan kejelasan bahasa; 

e) Form akhir penilaian (Form 2.5) 
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BAB III 

MAGANG RISET MANDIRI 

3.1 Definsi  

Kegiatan magang yang didesain untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa 

dalam menyusun sebuah kerangka penelitian 

3.2 Tujuan  

a) Membangun kemampuan mahasiswa dalam bidang riset; 

b) Mendorong mahasiswa berpikir kritis dan analitis;  

c) Mendorong daya kreativitas mahasiswa dalam memetakan permasalahan;  

d)  

3.2 Syarat dan ketentuan  

a) Memperoleh IPK serendah-rendahnya 3.50;  

b) Mendapatkan nilai minimal B+ untuk mata kuliah: Metode Penelitian Sosial 

(MPS), Ilmu Hubungan Internasional (IHI), dan Teori Hubungan Internasional 

(THI); 

c) Topik riset harus sesuai dengan fokus riset prodi; Visi Misi & Rencana Induk 

Penelitian Prodi;  

d) Memiliki judul/topik penelitian dibuktikan dengan proposal/summary yang 

terdiri dari: Judul, Latar belakang, dan Rumusan Masalah; 

e) Mendapatkan dosen pendamping riset yang menguasi topik yang diajukan;  

f) Melaksanakan riset selama 6 bulan penuh; termasuk dengan proses pengajuan 

ke jurnal;  

g) Berkomitmen untuk menerbitkan hasil riset di Jurnal OJS;  

h) Mendesiminasikan hasil riset dalam sebuah forum diskusi (Miniman di tingkat 

prodi); 

i) Riset dapat dilanjutkan menjadi skripsi (Optional) 

3.3 Prosedur Pelaksanaan Magang Riset Mandiri  

a) Mencari calon supervisor/pembimbing yang siap mendampingi proses riset;  

b) Peserta yang telah mendapatkan supervisor/pembimbing harus dibuktikan 

dengan formulir kesediaan: (Form. 3.2) 
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c) Mengisi formulir bimbingan selama proses penyelesaian riset; (Form 3.3) 

d) Mencari dan mengajukan tulisan pada Jurnal OJS yang berkaitan dengan topik 

riset mandiri yang diangkat;  

e) Mendesiminasikan hasil riset dalam sebuah forum diskusi, disertakan dengan 

berita acara; (Gunakan dan sesuaikan Form. 2.3) 

3.4 Laporan  

Laporan magang riset mandiri berupa bukti publish hasil riset pada Jurnal OJS; hasil 

tulisan dicetak secara kolektif oleh peserta magang pada periode tersebut dalam 

bentuk/format buku.  

3.4 Evaluasi & Penilaian  

Penilaian untuk riset mandiri diberikan langsung oleh supervisor dengan melihat beberapa 

indikator sebagai berikut: Orisinalitas tulisan; indek/reputasi/akreditasi jurnal; dan proses 

bimbingan. (Form. 3.4) 
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BAB III 

MAGANG ASISTENSI 

3.1 Definisi  

Program magang yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjadi asistensi 

dosen salah satu mata kuliah.  

3.2 Tujuan  

a) Memberikan mahasiswa pengalaman mengajar dan memanajemen kelas; 

b) Mendorong kemampuan public speaking mahasiswa;  

c) Membantu mahasiswa dengan peminatan karir sebagai dosen;  

3.3 Syarat dan ketentuan  

a) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.5;  

b) Mendapat nilai A untuk mata kuliah yang akan diasistensikan; 

c) Memiliki pengalaman sebagai asisten peneliti dosen, dibuktikan dengan form 

keterangan dari dosen bersangkutan, atau memiliki pengalaman penelitian di luar 

kampus, seperti: menjadi enumerator lembaga riset dan lainnya;  

d) Memiliki pengalaman menjadi pembicara/narasumber minimal pada tingkat 

lokal/organisasi mahasiswa;  

e) Mendapat persetujuan dari dosen yang akan diasistensikan; dosen yang berhak 

didampangi asisten serendah-rendahnya berpangkat asisten ahli; 

f) Mengikuti dosen pengampu mata kuliah  sekurang-kurangnya 10 kali pertemuan; 

g) Menyelesaikan laporan akhir magang asistensi dengan format yang ditentukan oleh 

dosen pendamping;  

h) Jumlah peserta magang asistensi disesuaikan dengan kebutuhan program studi dan 

menjadi keputusan ketua pengelola magang.  

3.3 Prosedur Pelaksanaan  

a) Melakukan koordinasi dengan dosen mata kuliah yang akan diasistensikan, dosen 

pengampu menyesuaiakan dengan syarat dan ketentuan magang asistensi;  

b) Keputusan untuk menerima dan menolak usulan asistensi menjadi hak mutlak 

dosen pengampu mata kuliah;  
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c) Peserta magang asistensi juga bertugas membantu dosen dalam menyiapkan 

perkuliahan, menyusun daftar bacaan mahasiswa, mendampingi penelitian 

mahasiswa, membantu penelitian dosen, dan pengisian nilai UTS/UAS selain tugas 

menyampaikan materi di kelas;  

d) Peserta magang asistensi harus mengisi daftar kegiatan; (Gunakan dan sesuaikan 

Form. 2.2) 

e) Peserta magang asistensi berhak mendapat sertifikat magang saat program asistensi 

berakhir.  

 

3.4 Laporan dan Penilaian  

Format laporan dan penilaian untuk magang asistensi menjadi hak mutlak dosen yang 

diasistensikan. Untuk penilaian Magang Asistensi gunakan form. 3.1. 
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BAB IV 

FORM DAN LAMPIRAN 


