BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar belakang
Program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), merupakan

kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan, yang bertujuan mendorong
mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki
dunia kerja. Kampus merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk
memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Berbagai bentuk kegiatan
belajara diluar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/praktek kerja
di industry atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada
masyarakat di desa, mengjar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran
mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan,
membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.
Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan
kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian,
dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari
dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan
seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi social, kolaborasi,
manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
Program – program experimental learning dengan jalur yang fleksibel
diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya
sesuai dengan passio dan bakatnya, serta melalui program merdeka belajar
yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka hard skills dan soft
skills mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.
Jurusan Teknik Informatika Fakultas Institut Sains Bisnis (ISB) Atma
Luhur, Turut berpartisipasi langsung dalam mengikuti program dari
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kementrian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yaitu merdeka belajar
kampus merdeka (MBKM) yang dimana salah satu sub-programnya yaitu
magang. Magang ini ditawarkan pada semester tujuh yang dimana setiap
mahasiswa yang mengikuti program tersebut harus memiliki kesiapan materi
atau pengetahuan yang cukup tentang topik yang akan diambil. Salah satu
syarat dari mengikuti program magang ini selain harus berada di semester tujuh
yaitu harus mengambil semua mata kuliah pada semester tujuh tersebut yang
dibatasi dengan 20 sks yang akan di konversikan ke dalam program magang.
Setelah selesai melaksanakan magang, mahasiswa diharuskan menyusun
laporan yang didiskusikan dengan pembimbing lapangan dan dosen
pembimbing magang.
1.2

Tujuan Magang Kerja
Tujuan yang didapatkan dari program magang merdeka belajar kampus

merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut :
1.

Untuk memperoleh wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja selama
dilapangan. Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara
teori di dalam perkuliahan dengan yang ada dilapangan.

2.

Untuk meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja.

3.

Serta dapat meningkatkan soft skills maupun hard skills yang dimiliki
mahasiswa selama mengikuti program magang MBKM.

1.3

Manfaat Magang Kerja
Manfaat yang didapatkan dari program magang merdeka belajar kampus

merdeka (MBKM) adalah sebagai berikut :
1.

Program

magang

MBKM

sangat

membantu

mahasiswa

dalam

meningkatkan pengalaman kerja sehingga berpotensi untuk menghasilkan
tenaga kerja professional nantinya.
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2.

Berpeluang

bagi

mahasiswa

magang

MBKM

apabila

suatu

industri/instansi melakukan re-cruit langsung karyawan baru jika
keterampilan yang dimiliki dinilai sudah cocok dan layak.

