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Divisi Pengembangan Kewirausahaan (Kurikulum, Praktikum,
tools praktikum jualbeli.uma.ac.id, buku ajar, serta coaching ,
vocation, training)
Divisi Pengembangan Pelatihan dan Persiapan Karir Mahasiswa
(lembaga pelatihan soft skill mahasiswa, pelatihan persiapan
karir kemahasiswaan, kerjasama ketenagakerjaan, penempatan
kerja, data base, jobfair), 
Divisi Gugus Prestasi (Pengembangan Minat dan Bakat
Peningkatan Kegiatan Prestasi Kemahasiswaan KEMENDIKBUD
maupun NonKEMENDIKBUD)
Divisi Pengembangan  dan Riset Hasil  Tracer Study 
Divisi Inkubator Kewirausahaan Mahasiswa 
Divisi Pengembangan Kerjasama Industrial dan Persiapan
Magang serta Penempatan Kerja

Seiring meningkatnya tantangan organisasi dalam menjawab
berbagai hal terkait peningkatan mutu dan standarisasi yang
berujung pada tingginya kualitas layanan dan lulusan Universitas
Medan Area, maka pengembangan organisasi dan tools
pembelajaran serta program-program juga harus turut diperbaiki
agar mampu menghasilkan satu pola kerja dan progress yang lebih
baik, sehingga turut mendorong visi universitas dalam aktifitas
akreditasi dan pemborangan dalam lingkup perangkingan maupun
peningkatan mutu.

Sebagai sebuah organisasi setingkat unit, Pusat Karir dan
Kewirausahaan telah memiliki 6 fokus kerja Utama dimana kelima
hal ini adalah bidang strategis yang juga menjadi bagian dalam
penilaian borang akreditasi maupun sebagai rujukan data rangking
kemahasiswaan antara lain:

Sejak berdiri Entrepreneur and Career Development Center terus
membuat kegiatan kegiatan dalam rangka menjawab tantangan
para lulusan dimasa mendatang dengan menyesuaikan visi
Universitas yaitu pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul di
bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam
menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.

KATA
PENGANTAR

Walyono
CHAIRMAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Struktur Organisasi
Model Kordinasi Organisasi
Visi dan Misi Organisasi
Job Description Fungsionaris dan Staf
Program Divisi Kewirausahaan
Prestasi Kewirausahaan
Goals Kegiatan Kewirausahaan UMA
Program Divisi Pengembangan Pelatihan dan Persiapan Karir Mahasiswa
Divisi Pengembangan dan Persiapan Minat Bakat Mahasiswa dalam Bidang
Prestasi (Gugus Prestasi)
Prestasi Gugus Prestasi
Divisi Pengembangan Model Tracer Study dan Riset Hasil Tracer Study
Prestasi Tracer Study
Divisi Pengembangan Kerjasama Industrial dan Persiapan Magang Mahasiswa
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Mengembangan kurikulum dan model pembelajaran
kewirausahaan serta praktikum kewirausahaan
Menyelenggarakan program training dan coaching serta
vokasi kewirasuahaan
Mengembangkan model inkubator kewirausahaan
Menyelenggarakan program-program persiapan, pelayanan
dan konsultasi karir, serta kewirausahaan bagi lulusan dan
calon lulusan dalam memasuki dunia kerja yang sesuai dan
tepat sasaran dengan kebutuhan.
Menjadi fasilitator untuk membina lulusan dan calon lulusan
dalam mempersiapkan dan mengembangkan diri dalam
kebutuhan dunia kerja termasuk kewirausahaan.
Menyediakan data tentang studi pelacakan lulusan (tracer
study) sebagai upaya untuk mempromosikan dan
meningkatkan level persaingan institusi.
Membangun dan mengembangkan kemitraan strategis
melalui kerjasama dengan jaringan dunia kerja dan
kewirausahaan, seminar dan pelatihan, serta rekrutmen
terbuka.
Menyelenggarakan kegiatan dan informasi bursa kerja ofline
dan online guna memberikan kemudahan dan pelayanan
terbaik bagi pencari dan pemberi kerja.
Menjadi pusat pelatihan, pengembangan minat bakat
akademik dan non akademik untuk mendorong
pertumbuhan prestasi kemahasiswaan untuk mendongkrak
rangking SIMKATMAWA
Mempersiapkan, mengirim, mengevaluasi team/ delegasi
mahasiswa UMA dalam mengikuti ajang lomba/ pembiayaan
program KEMENDIKBUD dan non KEMENDIKBUD

Visi 
Menjadi pusat persiapan karir mahasiswa, training center,
pengembangan pembelajaran kewirausahaan, layanan karir
kemahasiswaan, dan pengembangan potensi minat bakat, serta
prestasi  kemahasiswaan.

Misi
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VISI&MISI
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Penanggung jawab seluruh kegiatan yang relevan dan berada di bawah
wewenang E&CD
Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang tepat sasaran
dan relevan dengan E&CD
Mempersiapkan, ikut serta melaksanakan, dan terlibat dalam proses
pendirian,pengembangan, dan pelayanan yang ada di  E&CD .
Mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi, serta merefleksi hasil
kegiatan yang telah, sedang, dan akan berlangsung di  E&CD
Melaporkan dalam bentuk lisan dan tulisan melalui
kesempatankesempatan strategis tentang kegiatan-kegiatan yang telah,
sedang, dan akan dilaksanakan oleh  E&CD kepada level pimpinan yang
lebih tinggi.
Bertanggung jawab terhadap kegiatan LAB Praktikum Kewirausahaan
Menyiapkan model pembelajaran kewirausahaan
Mengembangkan kurikulum kewirausahaan
Mengembangkan model praktikum kewirausahaan
Menciptakan buku ajar  kewirausahaan

Kepala E&CD

JOBDES
KEPALA PKK

GOALS
Tumbuhnya wirausaha mahasiswa UMA
Menghasilkan lulusan yang kompetitive dan bersaing
Tercapainya program magang dan penempatan kerja
Meningkatnya prestasi kemahasiswaan
Meningkatnya rangking di SIMKATMAWA
Meningkatnya mutu pembelajaran hasil rekomendasi tracer study



JOBDES
SEKRETARIS

sebagai perantara komunikasi serta juga pembinaan hubungan yang baik bagi
orang yang ingin berhubungan/berkomunikasi seorang pimpinan.
sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan didalam memenuhi fungsi,
tugas, serta juga tanggung jawab.
berfungsi sebagai pelanjut keinginan dari seorang pimpinan terhadap bawahan
yang bertujuan dalam pelaksanaan tugas.
sebagai alternatif pemikiran dari pimpinan dalam menemukan atau menentukan
ide-ide.
sebagai faktor penunjang dalam berhasilnya tugas dan tujuan pekerjaan
sertajuga merupakan cerminan pimpinan kepada bawahan.

JOBDES
STAF

Menjalankan fungsi operasioal antar divisi.
Sebagai admin dalam tata persuratan
Sebagai teknis pelaksana humas dalam konteks media sosial
Sebagai pelaksana teknis publish berita dan pengembangan artikel maupun
informasi terkait kegiatan di lembaga
Bertanggung jawab terhadap rumah tangga lembaga baik dalam hal estetik
ruangan maupun penyediaan logistik lembaga
Menyiapkan ruangan untuk rapat dan penjadwalan penggunaan ruangan
Membantu layanan kemahasiswaan baik dalam pengambilan buku maupun
sertifikat kewirausahaan
Membantu dosen kewirausahaan dalam mengumpulkan tugas praktikum
Berhubungan dengan P2MAL dalam pelaporan praktikum dll
Membantu meyiapkan analisis pemirsa youtube pkk UMA 
Menyusun laporan tahunan
Menyiapkan kontent media sosial dan kebutuhan publish lainnya



Mensosialisasikan gerakan kewirausahaan bagi mahasiswa
Melaksanakan seminar kewirausahaan
Melaksanakan Entrepreneurship Tracing
Membuat kelas-kelas pendampingan bagi mahasiswa wirausaha
Menyiapkan talent-talent dalam program-program kewirausahaan DIKTI dan
event-event kewirausahaan baik nasional maupun internasional
Bekerjasama dengan lemaga kewirausahaan untuk meningkatkan
kompetensi wirausaha mahasiswa
Mempertemukan investor dengan  usaha mahasiswa
Mempertemukan usaha mahasiswa dengan perbankan dan menyediakan
permodalan
Mengembkankan marketplace jualbeli.uma.ac.id sesuai kebutuhan
pengguna
Meningkatkan peran jualbeli.uma.ac.id dalam pengembangan dan
keterdukungan UMKM dan Wirausaha Mahasiswa sebagai wujud
pengabdian kepada masyarakat
Mengikuti hibah pengembangan kewirausahaan mahasiswa pada tingkat
KEMENDIKBUD

JOBDES
DIVISI INKUBATOR
KEWIRAUSAHAAN
MAHASISWA

GOALS
Menemukan produk competitive dari mahasiswa baik dari pengembangan
hasil riset mahasiswa maupun produk yang sedang dikerjakan oleh
mahasiswa
Meningkatnya pertumbuhan pengusaha di kalangan mahasiswa UMA yang
terlatih dan siap bersaing
Hadirnya program berkualitas untuk mendorong pertumbuhan wirausaha
mahasiswa yang unggul dan berkualitas
Hadirnya investor untuk pembiayaan bisnis mahasiswa
Tumbuhnya transaksi pada marketplace jualbeli.uma.ac.id
Tumbuhnya pengguna pada marketplace jualbeli.uma.ac.id
Tercapainya kegiatan HIBAH Wirausaha melalui program KEMENDIKBUD



Membangun kerjasama yang intensif dengan organisasi pemerintah dan
non pemerintah terkait issue lulusan dan kerja lulusan
Menyiapkan data base calon lulusan dan lulusan untuk program internship
dan jobplacement
Membuka ruang-ruang internship (magang) dan program prakarya dengan
pihak pemerintah dan non pemerintah
Menyiapkan sekema dan strategi penyerapan industri terhadap lulusan UMA
Menyerap masukan kebutuhan industri untuk dijadikan sebagai  acuan
perubahan kurikulum
Menjalin kemitraan strategis dengan industri untuk job placement
Membuat pertemuan-pertemuan dengan industri untuk kajian
ketenagakerjaan
Terciptanya sebuah metode magang yang kolaboratif dan mendukung
proses pembelajaran sesuai MBKM

JOBDES
DIVISI PENGEMBANGAN KERJASAMA
INDUSTRIAL, PERSIAPAN MAGANG
MAHASISWA DAN PENEMPATAN
KERJA ALUMNI

GOALS
Tercapainya kerjasama kolaboratif antara industi, pemerintah dengan UMA
100 alumni per tahun dapat diupayakan untuk jobplacement
Tercapainya kegiatan magang mahasiswa di dunia kerja dan industri
Memilik data base lulusan yang siap pakai



JOBDES
PELATIHAN DAN
PERSIAPAN KARIR
LULUSAN 

Mempersiapkan program-program dalam menunjang kebutuhan skill
calon lulusan
Melaksanakan program hiring dengan industry
Melaksanakan kerjasama pemagangan bagi calon lulusan
Bekerjasama dengan perusahaan dalam proses rekruitmen
Membuat data base alumni untuk target mapping talent
Membuat pelatihan persiapan kerja
Membuat Jobfair
Membuat Pelatihan berbasis MBKM
Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Mengembangkan portal pkk.uma.ac.id sebagai konten loker untuk
civitas UMA maupun bagi masyarakat.

GOALS
Menghadirkan lulusan yang terampil dan siap kerja
Menghasilkan lulusan yang kompetitif
Menghasilkan data base alumni yang siap pakai dan terampil
Menghadirkan program/ pelatihan karir yang berkualitas
Loker pada portal pkk.uma.ac.id bisa diakses dan dipercaya publik



JOBDES
DIV PENG MINAT
BAKAT DAN  PRESTASI
(GUGUS PRESTASI)

Melakukan rekrutmen dan data base tallent
Menyiapkan tallent berdasarkan interest dan potensi
Merancang dan Menyusun SOP Program
Mempersiapkan tallent untuk mengikuti kegiatan (Melatih dan Membina)
Menyelenggarakan program dari pra kegiatan, sosialisasi, TOT Tim yang
akan dilibatkan, mengoptimalkan antusian peserta lomba,  membimbingan
dan pendampingan, penyiapan team review, memastikan upload syarat dan
prasyarat, menyiapkan dan memantu administrasi lainnya, Submit proposal
(ajuan).
Evaluasi program-program lomba 
Memastikan Kemenangan team yang terukur 
Menyiapkan alternatif menuju kemenangan
Membangun Strategi kemenangan
Membantu universitas dalam menyiapkan iklim akademik yang kompetitif

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

GOALS
Rangking terbaik UMA di SIMKATMAWA
Tumbuhnya iklim akademik pada mahasiswa melalui kegiatan prestasi
kemahasiswaan



Menyelenggarakan kegiatan tracer study per satu tahun lulusan
Menyiapkan data base hasil tracer study
Menyiapkan hasil analisis tracer study
Menargetkan persentase terbaik dalam pelaksanaan tracer study
Menginput hasil tracer study pada dashboar tracer study KEMENDIKBUD
Membantu fakultas dalam meyiapkan data base hasil tracer study sesuai
kebutuhan
Menyusun rekomendasi hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum dan
model pembelajaran serta model praktikum yang dibutuhkan untuk
tercapainya alumni yang bersaing dan unggul
Melakukan kegiatan penelitian dari hasil tracer study pada hal-hal spesifik
yang mampu mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi
Menyelenggarakan diseminasi dan buku hasil tracer study baik analissi
pokok maupun hasil penelitian yang spesifik
Mengembangkan fitur-fitur portal tracerstudy.uma.ac.id agar mudah
dipergunakan oleh pengguna (user) baik internal maupun eksternal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

JOBDES
DIVISI PENGEMBANGAN
MODEL TRACER STUDY DAN
RISET HASIL TRACER STUDY

GOALS
Target responden tracer study sebesar 80%
Fakultas mudah dalam memperoleh hasil tracer study
Rekomendasi hasil tracer study yang lebih spesifik dan related dengan
kondisi perguruan tinggi
Diseminasi lokal dan nasional
Jurlnal penelitian
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Mengikuti Kuliah Kewirausahaan
Nutrition Program (Workshop dan
Semiar Wirausaha Millenial Power)
Business School
Business Guidance by Inkubator
Business

Strategi program-program pengembangan
kewirausahaan di PKK UMA melalui 4
pendekatan setelah menjadikan Mata Kuliah
Kewirausahaan sebagai pokok pembelajaran
kewirausahaan dikampus, akan tetapi untuk
sekala pendalaman pembelajaran dikampus
perlu didorong dengan  program-program
lainnya untuk tahapan pengenalan hingga
pengembangan, dan PKK UMA
melakukannya dengan empat tahapan :

1.
2.

3.
4.

Keempat tahapan ini tentu tidaklah mudah
untuk dilakukan, karena memang
membutuhkan SDM yang siap untuk melatih
mahasiswa hingga memiliki nantinya lahir
wirausaha dan usaha yang sustainable. 

Beberapa program yang sudah dilaksanakan
antara lain :

VISI  DAN MISI
KEWIRAUSAHAAN
Visi  kewirausahaan UMA adalah terciptanya mahasiswa dan lulusan yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan untuk membangun sebuah usaha dan tumbuh sebagai
wirausahawan yang berwawasan akademik.



TAHAP IN

Mengembangkan Usaha

Riset

Memulai Usaha

Apa gagasan atau produknya ?
Masalah apa yang diselesaikan dari gagasan/ produk/ jasa ?
Solusi apa yang diberikan oleh gagasan/ produk/ jasa ?
Apakah gagasan/ produk/ jasa jenis usaha yang memiliki waktu yang lama ?
Seberapa besar marketnya (calon pembeli) ?
Faktor-faktor yang akan memicu kemajuan usaha ?
Alasan konsumen (pembeli) memilih gagasan/ produk/jasa yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana Konsumen Mendapatkan/ menjangkau gagasan/ produk/jasa yang akan
kita ciptakan ?
Bagaimana kita akan mengelola calon pelanggan kita ?
Bagaimana cara konsumen menyampaikan keluhan terhadap gagasan produk/jasa
yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana potensi lain dari gagasan/produk/jasa yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana rancangan pembiayaan usaha kita, dan bagaimana mengelola keuangan
usaha ?
Apa yang menjadi sumberdaya utama dari gagasan/ produk/ jasa yang akan kita
ciptakan ?
Team seperti apa yang akan kita bangun untuk terwujudnya gagasan/ produk/ jasa
yang akan kita ciptakan ?

Tetapkan goals dari usaha yang akan kita bangun
Tabulasi seluruh rangkaian aktifitas yang akan kita jalankan/ kerjakan
Tetapkan durasi waktu pelaksanaan setiap rencana kerja
Tetapkan siapa team yang akan melaksanakan rencana kerja dan kebutuhan apa
saja yang perlu untuk menyelesaikan rencana kerja
Identifikasi setiap persoalan yang muncul dari setiap rencana kerja dan siapkan
alternatif solusinya
Perkirakan setiap pembiayaan pada rencana kerja
Evaluasi dan tetapkan status dari setiap pekerjaan pada rencana kerja

Aktifkan kegiatan promosi
Kenali kekuatan dan kelemahan kompetitor
Perbaiki kualitas pelayanan
Lakukan inovasi 
Ikuti perkembangan teknologi
Optimalkan biaya operasional (efisiensi)
Perluas jaringan (pergaulan)
Tingkatkan kemampuan sumberdaya team
Perbaiki kemampuan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Pelajari peluang investasi
Mulailah  berfikir untuk ekspansi

Saat ini Universitas Medan Area memiliki model pembelajaran kewirausahaan sendiri yang
didalamnya termasuk tools praktikum yang disebut dengan Entrepreneurship Smart Guide
Model (ESG-Model) yang terdiri dari tiga step dari mulai proses riset hingga pengembangan
usaha.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN DAN TOOL
PRAKTIKUM KEWIRAUSAHAAN



Milennial Power1.
Millennial Power merupakan acara persemester,
dimana program ini fokus kepada pengenalan
wirausaha sebagai karir yang tidak kalah pentingnya,
dibanding dengan bekerja di sebuah perusahaan.
Pemateri akan mengajak kepada setiap peserta
untuk menyelami kehidupan dan karakteristik
orang-orang sukses dari kelompok pengusaha,
bahwa setiap orang memiliki potensi yang sama,
sama halnya dengan para pengusaha dan pebisnis.

PKK UMA sudah menyelenggarakan program ini
sejak tahun 2017, dan telah sukses menghadirkan
tokoh pengusaha hingga artis pengusaha.

TAHAP II
NUTRITION

Brainstorming (Business DNA)
How to choose business idea (Riset ESG Tools)
Winning strategy (Planning, budgeting, Sustainable, Winning)
Grow Up (produc, packaging, branding).

Selain pengembangan tools pembelajaran PKK UMA juga fokus pada kegiatan pengenalan
tools, dengan menghimpun 20-25 group usaha yang dimiliki oleh mahasiswa untuk
menghadirkan satu sekema gagasan bisnis ataupun strategi bisnis yang lebih objektif
sehingga aktifitas usaha yang sedang dijalankan mahasiswa memang sudah berdasarkan
riset yang matang dan strategi yang tersusun dengan baik

Pada kegiatan workshop pengenalan tools ESG akan dikupas dengan lebih dalam,
sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan usaha yang dijalankan oleh mahasiswa
dengan harapan mahasiswa mampu melihat nilai strategis usaha yang sedang dijalankan,
berapa lama mampu bertahan, hingga kemudian mampu mengidentifikasikan nilai
prospek usahanya.

Workshop akan dilakukan selama dua hari dengan 4 materi pokok :
1.
2.
3.
4.

2. Workshop ESG Model



Business guidance merupakan tahapan ke 3 dari program kewirausahaan di PKK UMA
dimana materi dan program ini lebih diarahkan agar mahasiswa mampu menyusun plann
bisnisnya dengan baik, dan juga akan dibekali bagaimana menyusun time line serta
rancangan bisnisnya berdasarkan gagasan  sebagaimana prinsip pada Entrepreneurship
Smart Guide Model (ESG).

Business School lebih mengedepankan bagaimana sebuah ide dan gagasan dipersiapkan
lebih matang dan lebih terukur sehingga pada saat gagasan tersebut hendak di aplikasikan,
akan dapat terlaksana dengan mudah dan terencana.

 BUSINESS SCHOOL
TAHAP IIIN

Business guidance merupakan tahapan ke 3 dari program kewirausahaan di PKK UMA
dimana materi dan program ini lebih diarahkan kepada mahasiswa yang ingin
mendapatkan pendampingan bisnis, sehingga usaha yang dijalankan maupun gagasan
yang ingin dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan support langsung dari para coach,
sehingga dalam implementasi strategi maupun planning mendapatkan support yang lebih
mendalam sehingga minim untuk gagal dalam implementasi strategi.

Program ini dilaksanakan selama 6 bulan dimana setiap seminggu sekali akan
dilaksanakan pertemuan antara mentor dengan mahasiswa untuk memperoleh nutrisi
bisnis dan konsultasi lebih mendalam tentang perkembangan dan tahapan yang sudah
dilakuakn.

Target dari  program ini adalah lahirnya para pengusaha muda sebagaimana menjadi
bagian dari tujuan pemerintah yaitu melahirkan para wirausahawan.

BUSINESS GUIDANCE



Tahapan akhir dari Entrepreneurship Journey PKK UMA adalah berakhir pada inkubasi,
dimana pada program ini usaha dan produk mahasiswa mendapatkan saran-saran dengan
mengikuti coaching selama beberapa waktu hingga produk layak di publish dan mendapatkan
pembiayaan, hingga mempertemukan pemilik usaha dengan investor.

Selain itu pada program ini juga sekaligus mendatabase mahasiswa yang memiliki usaha yang
sudah standard dan layak di publish, sehingga turut mendorong akreditasi Perguruan tinggi. 

INKUBATOR BISNIS

Program ini merupakan program akhir semesteran dimana produk-produk yang dihasilkan
oleh mahasiswa selama satu semester akan dikonteskan dengan merujuk kepada nilai
kelayakan pada saat mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Selain itu pada program ini juga
menghadirkan produk-produk kompetitive binaan PKK UMA lewat program inkubator bisnis
mahasiswa yang sudah memilik standard dan layak publish.

EXPO WIRAUSAHA MAHASISWA



Program ini merupakan program nutrisi bagi para mahasiswa yang sedang menjalankan
bidang usaha, dimana materi bincang-bincang yang dihadirkan sangat inspiratif dengan
bintang tamu merupakan mahasiswa maupun alumni UMA yang sudah memiliki usaha
yang cukup berkembang, dan program ini merupakan program di chanel PKK UMA.

Entrepreneurship Talks



W M M

P M W

K B M I

P R E S T A S I

I T E X

Lolos nominasi 15 dan 7 besar wirausaha
usaha muda mandiri PT Bank Mandiri
dengan nilai total pembiayaan Rp.
250.000.000 tahun 2012

Lolos Pembiayaan 3 proposal tahun 2015
dengan nilai pembiayaan total Rp.
46.000.000
Lolos pembiayaan 4 proposal tahun 2016
dengan total nilai pembiayaan total Rp.
66.000.000

Lolos Pembiayaan 5 proposal tahun 2017
dengan nilai pembiayaan Rp. 55.000.000  
Lolos pembiayaan 6 proposal tahun 2018
dengan total pembiayaan Rp. 68.000.000
Lolos pembiayaan 3 proposal tahun 2019
dengan nilai pembiayaan Rp. 37.000.000
LolosPembiayaan 2 proposal tahun 2020
dengan nilai pembiayaan 29.000.000
Lolos pembiayaan 3 proposal tahun 2021
senilai 40.000.000

Medali Emas : Kategori Creatifiy Art 
Medali Emas : Ketegori Penemuan dan
originalitas
Medali Emas : Kategori Grand Awards
Medali Emas : Kategori Special Award from
Korea
Medali Emas : Kategori Inovasi Grand
Awards
Medali Perak : Kategori Inovasi Alternatif
Pangan

Silver medal untuk kategori produk kreatif
Silver medal special category unique
product

W Y I E

Wirausaha Muda Mandiri

Program Mahasiswa Wirausaha

Kompetisi Bisnis Manajemen
Indonesia

International Exhibition
Malaysia 

World Young International
Exhibition



Mahasiswa memiliki pengetahuan secara teoritis dan tahapan yang lebih realistis
ketika akan memulai wirausaha dengan menggunakan tools berupa guide book
Entrepreneurship Smart Guide Model, sebuah buku panduan yang akan memandu
mahasiswa tahapan mendasar apa yang harus dilakukan, bagaimana menjalankan
operasional hingga pengembangan usahanya.
Mahasiswa mampu menyusun business plan berdasarkan basic tools
Entrepreneurship Smart Guide Model
Mahasiswa memperoleh panduan yang lebih mendalam pada kegiatan workshop ESG
Model
Mahasiswa akan memperoeh praktikum dengan tools Entrepreneurhip Smart Guide
Model
Mahasiswa akan memperoleh bagaimana praktis pada Marketplace yaitu praktik
berdagang di marketplace jualbeli.uma.ac.id

Sebagai unit yang fokus terhadap tools pembelajaran, kurikulum, praktikum dan
internalisasi nilai-nilai khususnya pada bidang kewirausahaan tentu harus memiliki goals
yang jelas antara lain :

GOALS KEWIRAUSAHAAN UMA

ALUR MODEL PEMBELAJARAN KEWIRAUSAHAAN
KEWIRAUSAHAAN DI UMA

MATA KULIAH
WIRAUSAHA

NUTRITION -
MOTIVATION

BUSINESS SCHOOL

Mengikuti mata kuliah
kewirausahaan minimal 16
kali pertemuan (guide book
ESG Model)
Mengikuti Kegiatan
Praktikum minimal 8
kegiatan praktikum (Guide
Book ESG Model)
Praktikum penggunaan
tools Marketplace
jualbeli.uma.ac.id

BUSINESS
GUIDANCE

Mengikuti workshop Tools
ESG Model (pendalaman)
Mengikuti seminar
wirausaha (Millenial
Power)

Mahasiswa yang
tertarik ingin
mengetahui secara
teknis aplikasi hasil
praktikum
kewirausahaan
kedalam bisnis real
selama 12 kali
pertemuan

Mahasiswa yang  sudah
membuka usaha akan
mendapatkan
pendampingan berupa 
 pendampingan hingga
operasional berjalan dan
mendapati kondisi yang
siap untuk mandiri (full
handle)

1 2 3 4



A. Peluang
Sebagai sebuah perguruan tinggi yang sehat dan ternama di Sumatera Utara, Universitas
Medan Area sudah harus menjadikan kewirausahaan sebagai sesuatu yang khas dan
ditingkatkan nilainya sebagaimana hal ini juga tercantum dalam Visi dan Misi UMA, dimana
mata kuliah kewirausahaan bukan hanya sebagai pengetahuan akan tetapi menjiwai di
segenap lulusan sehingga benar-benar mampu memberikan satu solusi dalam
mendorong visi pemerintah menciptakan sebanyak mungkin calon wirausahawan yang
memiliki kecakapan akademik dan kemampuan analisis yang mumpuni. 

Peluang UMA untuk bisa mengaktualisasikan hal ini adalah, perlunya dukungan terhadap
program-program, khususnya pada program 2 hingga 4 dimana ini membutuhkan satu
keseriusan berupa dukungan SDM dan pembiayaan, dan UMA memiliki potensi untuk
menghadirkan keduanya dengan tagline perguruan tinggi yang sehat.

Tahapan 2 merupakan tahap dimana mahasiswa perlu memperoleh motifasi dan afirmasi
dari orang-orang berpengalaman sehingga mengasah keterampilan dalam membuat
keputusan, motifasi hingga keberanian untuk bersikap terhadap wirausaha sebagai
sesuatu yang penting, yaitu pilihan lain untuk tumbu dan sukses selain bekerja dengan
orang lain.

Tahap 3 merupakan tahapan dimana ketika mahasiswa sudah memiliki motifasi dan
keinginan untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana langkah dan tahapan yang harus
dimiliki sebelum akhrnya membuat keputusan berwirausaha, dimana pada tahap ini
mahasiswa akan memperoleh pembekalan berupa persiapan administratif hingga time
line serta tools lainnya yang harus tersedia sebelum keputusan dimaulainya usaha.

Tahap 4 adalah tahapan dimana mahasiswa benar-benar pada tahapan aplikasi gagasan
yang telah disusun pada tahap 3, dan pada tahapan ini akan didampingin oleh tim
inkubator bisnis hingga full handle bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan pendampingan
selama 3 bulan hingga 6 bulan

B. Hambatan
Hambatan saat ini adalah belum tersedianya SDM serta perlu komunikasi yang lebih intens
terkait tindak lanjut tahapan 2 hingga 4, selain juga harus segera dibentuknya unit
inkubator bisnis untuk pengembangan bisnis mahasiswa dan sebagai mediator bisnis
mahasiswa dengan jasa keuangan dan investor.

Peluang dan Hambatan

PELUANG  &
HAMBATAN
PROGRAM
KEWIRAUSAHAAN
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Program pengenalan industri Kerja
Program Persiapan Memasuki Dunia
Kerja
Program Sukses Kerja

Program pengembangan karir di PKK UMA
memiliki beberapa tahapan, dimana
keseluruhan tahapan merujuk kepada visi
alumni unggul, dimana selain mahasiswa
mengikuti pembelajaran dikampus,
mahasiswa juga akan dibekali dengan
program-program persiapan karir hingga
sukses karir, tahapan-tahapan program yang
diselenggarakan PKK UMA antara lain :

Berikut beberapa program yang diagendakan
PKK UMA untuk menghasilkan alumni unggul
:

1.Career Millennials
Career Millennials merupakan program
pengenalan pekerjaan kepada para
mahasiswa, agar para mahasiswa sejak dini
meyadari bahwa untuk berhadapan dengan
dunia kerja membutuhkan pengetahuan
tentang tantangan kerja, budaya kerja,
bagaimana peran dan tanggung jawab,
organisasi kerja, pressure, delegasi,
karakteristik yang dibutuhkan para pekerja
hingga bagaimana peran penting pekerjaan
bagi kehidupan individu.

Pelatihan ini akan dilakuakan selama seharian
penuh dengan menghadirkan pembicara yang
berpengalaman khususnya dibidang HR yang
akan mengulas beberapa issue penting
sebelum seseorang akan memasuki
lingkungan pekerjaan.

AGENDA KARIR

2.PMDK
Program persiapan memasuki dunia
kerja (PMDK) merupakan program
pada tahapan kedua dimana
mahasiswa akan memperoleh materi
tentang bagaimana membuat cv yang
benar, membuat surat lamaran yang
benar, tehnik interview, grooming,
hingga, bagaimana menghadapi tes
psikologi dan trik menjawab tes
psikologi.

Program ini dirancang selama dua
hari dengan menghadirkan pemateri-
pemateri dan psikolog
berpengalaman yang akan membekali
setiap peserta dengan keterampilan
dan pengalaman yang sangat
berharga untuk berkompetisi
menghadapi saringan masuk kerja,
sehingga mampu memenangkan
persaingan kerja.



3. Career talk
Program careerr talk merupakan program nutrisi 
 by chanel youtube, dimana pemateri yang
dihadirkan akan memberikan kisi-kisi tentang
lingkup pekerjaan pada bidang tertentu, full
meaning tentang pekerjaan tertentu sehingga
para pemirsa memperoleh berbagai pandangan
dan insight untuk diadaptasi pada saat bekerja
nantinya.

Selain itu progra ini juga dilakukan dengan konsep
talkshow, sehingga benar benar terpandu dan
padat terkait materi yang akan disampaikan
sehingga diharapkan tidak hanya mampu
diadaptasikan akan tetapi dipraktikan pada saat
mahasiswa memperoleh pekerjaan.

Dan setiap bulan akan ada satu materi yang akan
dibahas sehingga pemirsa akan kaya dengan
berbagai pengalaman tentang dunia kerja dengan
sumber pekerjaan yang berbeda pula.

4.Tallent Bank
Program data base (tallent bank)
merupakan program pelatihan
berkala untuk mempersiapkan SDM
yang siap pakai, dan nantinya PKK
UMA kan memberikan profile-profile
SDM Terbaik kepada perusahaan
untuk mendapatkan kesempatan baik
magang maupun penempatan kerja.

Di program ini akan didisain sebuah
pelatihan yang bisa diikuti sejak
semester 2 hingga semester 7,
sehingga pelatihan ini nantinya akan
menyaring peserta terbaik, dan data
base akan disimpan dan secara
berkala ketika ada perusahaan yang
meminta dengan karakteristik
tertentu maka PKK UMA akan
memanggil data tersebut untuk
memperoleh penawaran dan siap
untuk bekerja pada perusahaan
terkait.
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Gugus Prestasi Merupakan Divisi baru di unit PKK UMA, dan telah dimulai sejak tahun 2020,
divisi ini fokus pada kegiatan persiapan tallent sampai dengan delegasi tallent.

kegiatan prestasi menjadi kegiatan yang sangat penting bagi perguruan tinggi karena
menyumbang point sebesar 35% untuk peningkatan akreditasi dan program perengkingan
lainnya.

visi kerja divisi prestasi adalah memenangkan kompetisi akademik dan non akademik, baik
yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga.

KBMI Merupakan upaya untuk mendorong munculnya wirausahawan muda di PT,
Direktorat Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbud, Program KBMI ini juga diharapkan
mampu mendukung visi misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra
Kemdikbud untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan
kemandirian bangsa melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 
 Program KBMI diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif
dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah
menyelesaikan studi. 

KBMK Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan
merupakan kompetisi yang tidak hanya mengevaluasi kemampuan akademik
dan nalar mahasiswa dalam bidang ilmu, tetapi juga merupakan sebuah upaya
untuk mendekatkan kemitraan antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah.

PKM Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (semula Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti), Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Ristek Dikti
untukmeningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar
kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis
dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta
memperkaya budaya nasional.



KMI EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)
Expo merupakan kegiatan yang
diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
(Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia.

LIDM PLomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM)
adalah kegiatan yang diadakan oleh Pusat
Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai upaya komprehensif
untuk meningkatkan Soft Skill, literasi teknologi
dan prestasi pada Revolusi Industri 4.0. 

Untuk mendorong sekaligus menggali
kesiapan civitas akademika Perguruan Tinggi di
Indonesia dalam mengimplementasikan
kebijakan nasional Merdeka Belajar – Kampus
Merdeka

PIMNAS PIMNAS sebagai media pertemuan nasional
dan forum kompetisi kreativitas diikuti oleh
mahasiswa atau kelompok mahasiswa baik
yang telah terpilih melalui seleksi maupun
peserta mahasiswa bebas untuk kegiatan
lainnya dengan dukungan dana mandiri dan
atau dari perguruan tinggi pengirim. Wadah ini
untuk memberi kesempatan lebih luas bagi
mahasiswa dan pihak perguruan tinggi untuk
saling berkomunikasi, bertukar pengalaman
dan informasi serta sebagai ajang proses
belajar.

PIMNAS juga berfungsi sebagai forum diskusi
dan dialog tentang masalah pembangunan
nasional dan atau daerah serta masalah aktual
lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya
perlu ditetapkan ”tema” yang relevan sesuai
dengan perkembangan aktual saat
pelaksanaan PIMNAS di setiap perguruan
tinggi penyelenggara.



KRI Kontes Robot Indonesia (KRI) adalah ajang kompetisi rancang bangun
dan rekayasa dalam bidang robotika. 
KRI diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional,  Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 Kontes Robot Indonesia ini dapat diikuti oleh oleh tim mahasiswa pada
Perguruan Tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PILMAPRES Pilmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan kompetisi
mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan yang ada di bawah naungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. Tujuannya adalah
untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap
menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

KNMIPA Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau
KNMIPA merupakan lomba tingkat mahasiswa yang mengujikan salah
satu mata bidang kimia, fisika, biologi, dan matematika. Perlombaan ini
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

GEMASTIK GEMASTIK merupakan ajang kompetisi di bidangTeknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif di
seluruh perguruan tinggi Indonesia. Adapun, kegiatan ini dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan mahasiswa dan implementasi kebijakan
Kampus Merdeka.

KDMI/NUDC Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) adalah lomba debat untuk
mahasiswa tingkat nasional yang menggunakan bahasa indonesia.
Kompetisi di bidang debat berbahasa Indonesia merupakan salah satu
kegiatan aktualisasi diri bagi mahasiswa Indonesia.

National University Debating Competition (NUDC) merupakan Kegiatan
debat antar Perguruan Tinggi berskala nasional. 



PHP2D adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan
atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

FFMI Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI), kompetisi tersebut
dimaksudkan untuk mendorong terciptanya mahasiswa yang Kreatif dan
Inovatif di dunia perfilman, serta membangun soft skill dengan baik di
era Revolusi Industri 4.0.

WIRA DESA Program Wirausaha Desa (Wira Desa) adalah program kewirausahaan
yang dijalankan oleh sekelompok anggota masyarakat secara bersama
sama dengan proses pendampingan untuk penumbuhan dan
pengembangan wirausaha baru dan lama yang berbasis potensi lokal
dan berkonsep global.

MTQN Musabaqah Tilawatil Quran adalah festival keagamaan Islam Indonesia
yang diadakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengagungkan
Alquran. Pada festival ini, peserta berlomba mengaji Al-Qur'an dengan
menggunakan qira'at

KJI Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung
Indonesia merupakan suatu kompetisi yang dilaksanakan secara paralel
yang melombakan desain atau rancangan jembatan dan bangunan
gedung. Kompetisi yang diadakan setiap tahun ini diikuti oleh mahasiswa
jurusan teknik sipil dari perguruan tinggi di Indonesia



PELACAKAN TALLENT
Tim PKK akan bekerjasama
dengan tim Gugus Prestasi

PIC Fakultas dan Wakil
Dekan III

 

PEMETAAN TALLENT 
Tim PKK Diisi Minat Bakat (Gugus Prestasi)
akan melakukan assasement dan mapin

tallent untuk ditindak lanjuti dalam program
Orientasi Prestasi

 

COACHING
Tim gugus prestasi akan memberikan

pendampingan dan pematangan tallent
pada bidang tertentu dengan dilatih oleh

prfesional dan ahli
 

SELEKSI DAN PENDELEGASIAN
Tim Gugus Prestasi akan mengevaluasi

secara berkala tim atau perorangan yang
layak untuk mengikuti perlombaan

PEMBERKASAN LOMBA
TIM Gugus Prestasi akan menyiapkan

pemberkasan terkait pemenuhan syarat
lomba dan pengiriman berkas

pendelegasian kepada panitia lomba

LOMBA
Tim Gugus Prestasi akan mengirimkan

delegasi dan mendampingi hingga
pertandingan usai

EVALUASI
Tim PKK  Div Gugus Prestasi akan

melakukan  Evaluasi berdasarkan data
lomba bersama tim pelatih/

pendamping

REWARD
Tallent yang memenangkan lomba pada

bidang tertentu akan diberikan reward oleh
Rektor pada kegiatan wisuda

TALLENT MAPING
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Dengan latarbelakang Nawa Cita Presiden, Sinergi BUMN dan Komitment FHCI untuk
berkontribusi dalam pengembangan SDM, dibentuklah Program yang dapat
memberikan Pengayaan wawasan & keterampilan untuk mempersiapkan dan
menciptakan SDM Indonesia yang Unggul terutama dalam menghadapi persaingan
global yaitu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Program ini melibatkan BUMN,
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan FHCI dengan Design sebagai berikut:

AGENDA MAGANG

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan
pelaksanaan, yang melibatkan BUMN, Universitas dan FHCI dengan penjelasan
sebagai berikut:



Tahapan
1. PRA PELAKSANAAN Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan
untuk mendukung Pelaksanan, hal yang paling dominan dilakukan adalah
mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa
yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (Lampiran-1)
dan match-up data posisi magang.
2. PELAKSANAAN Tahapan ini adalah tahapan inti program dimana data yang sudah
fix dan didukung oleh kerjasama antar pihak (Lampiran 3), Mahasiswa mulai
melaksanakan proses pemagangan di BUMN, dengan Workplan (Lampiran 4) yang
sudah di tentukan.
3. SERTIFIKASI Tahapan ini adalah tahapan akhir Program, dimana Mahasiswa yang
telah melaksanakan pemagangan, dinyatakan siap untuk di uji kompetensi atau
dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan magangnya, untuk lanjut ke proses
Sertifikasi.

A. Pra Pelaksanaan Program
PRA PELAKSANAAN ; Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan
untuk mendukung Pelaksanan, hal yang paling dominan dilakukan adalah
mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa
yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (Lampiran-1)
dan match-up data posisi magang. FHCI mengumpulkan semua informasi terkait
dengan kebutuhan pemagangan, mulai dari posisi yang tersedia BUMN, Jumlah
Mahasiswa yang tersedia di PTN/S yang secara keseluruhan disimpan sebagai
database Kebutuhan Pemagangan. Informasi Kebutuhan Pemagangan (Persyaratan
BUMN) di salurkan ke PTN/S untuk menyiapkan mahasiswa menduduki posisi magang
tersebut, semua proses seleksi dilaksanakan di PTN/S, sehingga hasil dari proses
seleksi adalah mahasiswa yang bena – benar siap dan pas untuk melaksanakan
pemagangan pada posisi tersebut. FHCI kemudian melakukan Match-up data apabila
suplai jumlah mahasiswa melebihi posisi magang yang tersedia di BUMN, hal ini
dimaksudkan agar terjadinya pemerataan pembagian peserta magang dari PTN/S.

AGENDA MAGANG



Forum Human Capital Indonesia (FHCI) a. Melakukan MoU dengan PTN/S (Lampiran-1)
tentang pemagangan dan pengembangan SDM b. Mengirimkan surat Permintaan
Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi yang tersedia) ke BUMN c.
Mengirimkan Surat Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi di BUMN) dan
Meminta Informasi jumlah mahasiswa yang siap untuk melaksanakan magang ke
PTN/S d. Melakukan Match-up data Kebutuhan Jumlah Posisi yang tersedia di BUMN
dengan Jumlah Mahasiswa yang siap magang dari PTN/S e. Menginisiaasi BUMN dan
PTN/S untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan MoU (Lampiran1 & 2)
dan Hasil Match-up Data Pemagangan.

Adapun hal – hal yang harus di lakukan oleh masing – masing pihak pada proses
PraPelaksanaan adalah:

AGENDA MAGANG



Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Menginformasikan Jenis Pemagangan
(Kompetensi atau Industri) kepada FHCI b. Menginformasikan Jumlah Posisi
pemagangan yang tersedia di BUMN ybs kepada FHCI. c. Menginformasikan
persyaratan peserta (Job Requierment) yang dapat mengikuti pemagangan di BUMN
ybs kepada FHCI. d. Melakukan komunikasi langsung kepada PTN/S sesuai dengan data
hasil Matchup yang di informasikan oleh FHCI, dan menjalin kesepakatan terhadap
ketentuan – ketentuan yang akan dilaksanakan/didapatkan peserta magang selama
masa pemagangan. e. Menetapkan bersama-sama PTN/S, terhadap tata-tertib
pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan
ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) (Lampiran-
3) f. Menetapkan pesaran Uang Saku yang akan diterima oleh peserta magang selama
proses pemagangan untuk di cantumkan dalam PKS. (f.1.) Besaran anjuran minimum
untuk Magang Kompetensi : Rp. 1.980.000,- (f.2.) Besaran anjuran minimum untuk
Magang Industri : Rp. 1.540.000,- g. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan
BUMN tentang pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (Lampiran-3). h.
Menyiapkan Kursil Pembelajaran (In Class Training) selama 10 hari efektif sesuai dengan
Posisi Pemagangan/Project Pemagangan, dan Kursil pada Pelaksanaan Pemagangan
selama minimal 6 (enam) bulan. i. Menyiapkan Sarana dan Prasarana, mulai dari
pemanggilan peserta magang untuk melaksanakan In Class Training j. Melaporkan PKS
yang sudah disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data –
data Peserta Magang di BUMN ybs.
Perguruan Tinggi Negeri / Swasta a. Menginformasikan Jumlah Mahasiswa yang siap
melaksanakan Program Pemagangan Selama minimal 6 (enam) bulan di BUMN. b.
Menyesuaikan Kurikulum Pembelajaran dengan Pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan. c. Melakukan komunikasi dengan BUMN terkait, sesuai dengan hasil
matc-up data oleh FHCI d. Menetapkan bersama-sama BUMN, terhadap tata-tertib
pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan
ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama. (lampiran-3) e.
Melakukan Seleksi mahasiswa kandidat Peserta Magang di BUMN, dan Melaporkan
hasil Seleksi tersebut ke BUMN terkait sesuai dengan jumlah Matchup Data. f.
Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BUMN tentang pelaksanaan
Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. (lampiran-3) g. Melaporkan PKS yang sudah
disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data – data Peserta
Magang di BUMN ybs. Mengirimkan data Peserta Magang ke FHCI sesuai dengan PKS. 
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B. PELAKSANAAN 
Pada tahapan ini adalah Tahapan inti Program Pemagangan, semua kegiatan yang
direncanakan dan di siapkan pada proses pra-pelaksanaan dilakukan pada tahapan ini,
Mahasiswa peserta pemagangan di salurkan ke BUMN masing – masing untuk
melaksanakan kegiatan sesuai workplan selama 6 (enam) bulan, dengan mentoring,
monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh pihak BUMN, PTN/S dan FHCI.

Setelah semua persiapan pada Proses Pra-Pelaksanaan, Mahasiswa Peserta Magang di
panggil oleh BUMN ybs untuk melaksanakan ICT dengan kursil dan pembelajaran yang
sudah disiapkan BUMN ybs, dengan maksud pengenalan BUMN ybs dan pengenalan
pekerjaan yang akan dilakukan Peserta Magang selama Proses Pelaksanaan. Kemudian
Peserta Magang akan dilokasikan ke Unit BUMn ybs untuk melaksanakan Proses
Pemagangan, selama proses tersebut Peserta Pemagangan mendapatkan bimbingan dari
Mentor & Co.

Mentor yang telah ditugaskan oleh BUMN ybs. Peserta Pemagangan melaksanakan
pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan dengan Workplan (Lampiran-4) mengacu
pada Kompetensi Posisi (Magang Kompetensi) ataupun mengacu pada Project yang sedang
dilaksanakan oleh BUMN ybs (Magang Industri). Selama proses Pemagangan akan
dilaksanakan 2 (dua) kali proses Evaluasi per 3 (tiga) bulan, evaluasi akan dilaksanakan oleh
BUMN ybs, Pihak PTN/S dan FHCI. 

AGENDA MAGANG



Forum Human Capital Indonesia (FHCI) a. Memastikan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Antara BUMN dengan PTN/S terlaksana dengan baik. b. Memastikan suplay Peserta
Magang dari PTN/S ke BUMN sesuai dengan PKS.c. Aktif berkomunikasi dengan para
pihak terkait dengan kendala – kendala yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaa.
d. Menjadi penengah apabila terjadi kendala dalam proses pelaksanaan. e. Berperan
aktiv dalam pelaksanaan evaluasi pemagangan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Memastikan kesiapan administrasi program
pemagangan. b. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk melaksanakan In Class
Training (ICT) selama 10 hari efektif atau sesuai ketentuan BUMN ybs. c. Melakukan
perjanjian dengan Peserta Magang tekait tata tertib dan kerahasiaan data perusahaan
(sesuai kententuan BUMN ybs) selama Pelaksanaan Pemagangan. d. Menyiapakan
sarana dan prasarana selama pelaksanaan ICT. e. Menyiapkan administrasi dan proses
pembelajaran selama ICT. f. Mengirimkan dan Memastikan Peserta Magang ke lokasi
Magang. g. Menugaskan pegawai aktif sebagai Mentor dan Co.Mentor untuk Peserta
Magang. h. Menyiapkan workplan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Jenis
Pemagangan untuk Peserta Magang. i. Memenuhi hak dan kewajiban terhadap Peserta
Magang sesuai dengan PKS selama Pelaksanaan Pemagangan. j. Menjalin komunikasi
secara aktiv dengan FHCI & PTN/S terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada
Pelaksanaan Pemagangan. k. Melaksanakan evaluasi terhadap Peserta Magang sesuai
dengan ketentuan. l. Mempersiapkan Peserta Magang untuk proses Uji Kompetensi
(Magang Kompetensi) m. Mengeluarkan sertifikat untuk Peserta Pemagangan yang
telah menjalankan Proses Pemagangan dengan baik.
Perguruan Tinggi Negeri / Swasta (PTN/S) a. Memastikan kesiapan administrasi Peserta
Pemagangan. b. Mengizinkan Mahasiswa untuk mengikuti Program Pemagangan
selama minimal 6 (enam) bulan. c. Melaksanakan perjanjian dengan Peserta Magang
untuk melaksanakan proses Pemagangan selama 6 (enam) bulan. d. Memastikan
status Peserta Pemagangan selama mengikuti Program Pemagangan adalah
Mahasiswa. e. Berperan aktif dalam Memonitoring Masiswa selama menjadi Peserta
Magang. f. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala –
kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan. g. Turut serta dalam
melakukan Evaluasi terhadap Peserta Pemagangan selama melaksanakan Program
Magang.

Adapun hal – hal yang dievaluasi adalah keselarasan pekerjaan Peserta Magang dengan
Workplan (Lampiran-4) yang diberikan dengan merujuk pada bukti – bukti laporan harian
(lampiran-5), adapun hal – hal yang disiapkan masing – masing pihal pada Proses
Pelaksanaan ini adalah : 

1.

2.

3.
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Mentor a. Memastikan tersedianya Workplan selama Program Pemagangan (Lampiran-4)
b. Memonitoring dan membimbing Peserta Magang dalam pelaksanaan Program
Pemagangan. c. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala –
kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan. d. Menetapkan selesai
atau tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Peserta Magang (dasar uji/dasar
selesainya pemagangan/dasar perpanjangan waktu Pemagangan). e. Berhak
memberikan sanksi kepada Peserta Pemagangan apabila terjadi pelanggaran ketentuan
– ketentuan yang telah disepakati (sesuai PKS). f. Bertanggung jawab memonitoring dan
evaluasi K2 & K3 Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan. 

Co. Mentor a. Memastikan Peserta Magang menlaksanakan Pekerjaan sesuai dengan
Workplan yang sudah disipakan. b. Mendampingi Peserta Magang dalam selama
pelaksanaan kegiatan Pemagangan. c. Memastikan laporan harian Peserta Magang
terpenuhi dengan baik. d. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor terkait
Pelaksanaan Pemagangan. Bertanggung jawab memonitoring dan evaluasi K2 & K3
Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan. 

Peserta Magang a. Berkomitment untuk melaksanakan pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan (Lampiran-6). b. Melakukan perjanjian dengan PTN/S untuk melaksanakan
pemagangan selama minimal 6 (bulan) dengan status Mahasiswa. c. Melakukan
perjanjian dengan BUMN terkait dengan tata tertib, rahasia perusahaan dsb, sesuai
degan ketentuan BUMN ybs. (Lampiran-6) d. Mengikuti In Class Training (ICT) sesuai
dengan yang telah disiapkan oleh BUMN ybs. e. Mengikuti Pelaksanaan Pemagangan di
lokasi yang telah ditentukan oleh BUMN ybs. f. Mentaati semua Peraturan dan Tata Tertib
BUMN ybs, sesuai dengan PKS dan Surat Perjanjian. g. Melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan arahan Mentor dan mengituti bimbingan dari Co. Mentor. h. Melaksanakan
Pekerjaan sesuai dengan workplan yang telah disediakan. i. Membuat laporan harian
pekerjaan sesuai dengan format yang telah ditentukan. j. Membuat laporan keseluruhan
Pelaksanaan Pemagangan. k. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor, Co.
Mentor dan PTN/S selama Pelaksanaan Pemagangan. l. Berkomitment untuk
menerapkan K2 & K3 dalam melaksanakan Pekerjaan dalam melaksanakn pekerjaan
selama Proses Pemagangan. 

AGENDA MAGANG

4.

5.

6.



C. UJI KOMPETENSI 
Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari serangkaian proses pelaksananaan (khusus
untuk jenis Magang Kompetensi) dan apabila pemagangan jenis Magang Industri
tahapan tersebut sudah selesai pada saat Mentor menetapkan bahwa Project sudah
selesai dilaksanakan/pemagangan telah selesai (Pelaksanaan, Peran Mentor point d).
Pada tahapan ini Mentor menetapkan Peserta Magang sudah cukup Kriteria Unjuk
Kerjanyanya (KUK) yang dirangkum dari laporan harian Pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan, yang kemudian Peserta Pemagangan akan diberikan Pembekalan untuk
melaksanakan Uji Kompetensi. Setelah peserta siap, kemudian akan dilakukan uji
kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan kompetensi yang
dilaksanakan selama Program Pemagangan, apabila Peserta Program dinyatakan lulus Uji
Kompetensi (Kompeten) maka Peserta Magang akan mendapatkan 2 (dua) sertifikat
(Sertifikat Kompetensi & Sertifkat Industri), Sedangkan jika Peserta Magang belum lulus
(Belum Kompeten) maka Peserta Magang hanya mendapatkan Sertifikat Industri.
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Badan Usaha Milik Negara a. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk
mengikuti pembekalan uji kompetensi. b. Menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
untuk melaksanakan Uji Kompetensi terhadap Peserta Magang. c. Menyediakan
Sarana dan Prasarana selama pelaksanaan Uji Kompetensi d. Mengeluarkan sertifikat
Industri setelah Uji Kompetensi selesai. e. Mengembalikan Peserta Magang ke PTN/S 
Forum Human Capital Indonesia a. Memonitoring pelaksanaan Uji Kompetensi b.
Memonitoring pengembalian Peserta Magang ke PTN/S
Peserta Magang a. Mengikuti Pembekalan persiapan Uji Kompetensi b.
Menyelesaikan laporan Pemagangan terhadap BUMN dan PTN/S c. Mengikuti Uji
Kompetensi d. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi Pemagangan e. Kembali
ke PTN/S

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan di BUMN ybs dengan LSP yang telah
ditentukan oleh pihak BUMN ybs, seluruh biaya yang timbul pada proses Uji Kompetensi
ditanggung oleh pihak BUMN ybs, berikut adalah hal – hal yang harus dilakukan oleh para
pihak pada proses uji kompetensi: 

1.

2.

3.
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JOBDES
KEPALA PKK

Penanggung jawab seluruh kegiatan yang relevan dan berada di bawah
wewenang E&CD
Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang tepat sasaran
dan relevan dengan E&CD
Mempersiapkan, ikut serta melaksanakan, dan terlibat dalam proses
pendirian,pengembangan, dan pelayanan yang ada di  E&CD .
Mengontrol, memonitoring, dan mengevaluasi, serta merefleksi hasil
kegiatan yang telah, sedang, dan akan berlangsung di  E&CD
Melaporkan dalam bentuk lisan dan tulisan melalui
kesempatankesempatan strategis tentang kegiatan-kegiatan yang telah,
sedang, dan akan dilaksanakan oleh  E&CD kepada level pimpinan yang
lebih tinggi.
Bertanggung jawab terhadap kegiatan LAB Praktikum Kewirausahaan
Menyiapkan model pembelajaran kewirausahaan
Mengembangkan kurikulum kewirausahaan
Mengembangkan model praktikum kewirausahaan
Menciptakan buku ajar  kewirausahaan

Kepala E&CD

GOALS
Tumbuhnya wirausaha mahasiswa UMA
Menghasilkan lulusan yang kompetitive dan bersaing
Tercapainya program magang dan penempatan kerja
Meningkatnya prestasi kemahasiswaan
Meningkatnya rangking di SIMKATMAWA
Meningkatnya mutu pembelajaran hasil rekomendasi tracer study



JOBDES
SEKRETARIS

sebagai perantara komunikasi serta juga pembinaan hubungan yang
baik bagi orang yang ingin berhubungan/berkomunikasi seorang
pimpinan.
sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pimpinan didalam
memenuhi fungsi, tugas, serta juga tanggung jawab.
berfungsi sebagai pelanjut keinginan dari seorang pimpinan terhadap
bawahan yang bertujuan dalam pelaksanaan tugas.
sebagai alternatif pemikiran dari pimpinan dalam menemukan atau
menentukan ide-ide.
sebagai faktor penunjang dalam berhasilnya tugas dan tujuan
pekerjaan sertajuga merupakan cerminan pimpinan kepada bawahan.

JOBDES
STAF

Menjalankan fungsi operasioal antar divisi.
Sebagai admin dalam tata persuratan
Sebagai teknis pelaksana humas dalam konteks media sosial
Sebagai pelaksana teknis publish berita dan pengembangan artikel
maupun informasi terkait kegiatan di lembaga
Bertanggung jawab terhadap rumah tangga lembaga baik dalam hal
estetik ruangan maupun penyediaan logistik lembaga
Menyiapkan ruangan untuk rapat dan penjadwalan penggunaan
ruangan
Membantu layanan kemahasiswaan baik dalam pengambilan buku
maupun sertifikat kewirausahaan
Membantu dosen kewirausahaan dalam mengumpulkan tugas
praktikum
Berhubungan dengan P2MAL dalam pelaporan praktikum dll
Membantu meyiapkan analisis pemirsa youtube pkk UMA 
Menyusun laporan tahunan
Menyiapkan kontent media sosial dan kebutuhan publish lainnya



JOBDES
DIV PENGEMBANGAN
PROGRAM DAN
INKUBATOR BISNIS
MAHASISWA

Mensosialisasikan gerakan kewirausahaan bagi mahasiswa
Melaksanakan seminar kewirausahaan
Melaksanakan Entrepreneurship Tracing
Membuat kelas-kelas pendampingan bagi mahasiswa wirausaha
Menyiapkan talent-talent dalam program-program kewirausahaan DIKTI dan
event-event kewirausahaan baik nasional maupun internasional
Bekerjasama dengan lemaga kewirausahaan untuk meningkatkan
kompetensi wirausaha mahasiswa
Mempertemukan investor dengan  usaha mahasiswa
Mempertemukan usaha mahasiswa dengan perbankan dan menyediakan
permodalan
Mengembkankan marketplace jualbeli.uma.ac.id sesuai kebutuhan
pengguna
Meningkatkan peran jualbeli.uma.ac.id dalam pengembangan dan
keterdukungan UMKM dan Wirausaha Mahasiswa sebagai wujud
pengabdian kepada masyarakat

GOALS
Menemukan produk competitive dari mahasiswa baik dari pengembangan
hasil riset mahasiswa maupun produk yang sedang dikerjakan oleh
mahasiswa
Meningkatnya pertumbuhan pengusaha di kalangan mahasiswa UMA yang
terlatih dan siap bersaing
Hadirnya program berkualitas untuk mendorong pertumbuhan wirausaha
mahasiswa yang unggul dan berkualitas
Hadirnya investor untuk pembiayaan bisnis mahasiswa
Tumbuhnya transaksi pada marketplace jualbeli.uma.ac.id
Tumbuhnya pengguna pada marketplace jualbeli.uma.ac.id



JOBDES
DIVISI PENGEMBANGAN
KERJASAMA INDUSTRIAL
DAN PERSIAPAN
MAGANG MAHASISWA

Membangun kerjasama yang intensif dengan organisasi pemerintah dan
non pemerintah terkait issue lulusan dan kerja lulusan
Menyiapkan data base calon lulusan dan lulusan untuk program internship
dan jobplacement
Membuka ruang-ruang internship (magang) dan program prakarya dengan
pihak pemerintah dan non pemerintah
Menyiapkan sekema dan strategi penyerapan industri terhadap lulusan UMA
Menyerap masukan kebutuhan industri untuk dijadikan sebagai  acuan
perubahan kurikulum
Menjalin kemitraan strategis dengan industri untuk job placement
Membuat pertemuan-pertemuan dengan industri untuk kajian
ketenagakerjaan
Terciptanya sebuah metode magang yang kolaboratif dan mendukung
proses pembelajaran sesuai MBKM

GOALS
Tercapainya kerjasama kolaboratif antara industi, pemerintah dengan UMA
100 alumni per tahun dapat diupayakan untuk jobplacement
Tercapainya kegiatan magang mahasiswa di dunia kerja dan industri
Memilik data base lulusan yang siap pakai



JOBDES
PELATIHAN DAN
PENGEMBANAN
KARIR LULUSAN 

Mempersiapkan program-program dalam menunjang kebutuhan skill
calon lulusan
Melaksanakan program hiring dengan industry
Melaksanakan kerjasama pemagangan bagi calon lulusan
Bekerjasama dengan perusahaan dalam proses rekruitmen
Membuat data base alumni untuk target mapping talent
Membuat pelatihan persiapan kerja
Membuat Jobfair
Membuat Pelatihan berbasis MBKM
Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Mengembangkan portal pkk.uma.ac.id sebagai konten loker untuk
civitas UMA maupun bagi masyarakat.

GOALS
Menghadirkan lulusan yang terampil dan siap kerja
Menghasilkan lulusan yang kompetitif
Menghasilkan data base alumni yang siap pakai dan terampil
Menghadirkan program/ pelatihan karir yang berkualitas
Loker pada portal pkk.uma.ac.id bisa diakses dan dipercaya publik



JOBDES
DIV PENG MINAT
BAKAT DAN 
 PRESTASI

Melakukan rekrutmen dan data base tallent
Menyiapkan tallent berdasarkan interest dan potensi
Merancang dan Menyusun SOP Program
Mempersiapkan tallent untuk mengikuti kegiatan (Melatih dan
Membina)
Menyelenggarakan program dari pra kegiatan, sosialisasi, TOT Tim yang
akan dilibatkan, mengoptimalkan antusian peserta lomba, 
 membimbingan dan pendampingan, penyiapan team review,
memastikan upload syarat dan prasyarat, menyiapkan dan memantu
administrasi lainnya, Submit proposal (ajuan).
Evaluasi program-program lomba 
Memastikan Kemenangan team yang terukur 
Menyiapkan alternatif menuju kemenangan
Membangun Strategi kemenangan
Membantu universitas dalam menyiapkan iklim akademik yang
kompetitif

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

GOALS
Rangking terbaik UMA di SIMKATMAWA
Tumbuhnya iklim akademik pada mahasiswa melalui kegiatan prestasi
kemahasiswaan



JOBDES
DIVISI PENGEMBANGAN
MODEL TRACER STUDY DAN
RISET HASIL TRACER STUDY

Menyelenggarakan kegiatan tracer study per satu tahun lulusan
Menyiapkan data base hasil tracer study
Menyiapkan hasil analisis tracer study
Menargetkan persentase terbaik dalam pelaksanaan tracer study
Menginput hasil tracer study pada dashboar tracer study KEMENDIKBUD
Membantu fakultas dalam meyiapkan data base hasil tracer study sesuai
kebutuhan
Menyusun rekomendasi hasil tracer study untuk perbaikan kurikulum dan
model pembelajaran serta model praktikum yang dibutuhkan untuk
tercapainya alumni yang bersaing dan unggul
Melakukan kegiatan penelitian dari hasil tracer study pada hal-hal spesifik
yang mampu mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi
Menyelenggarakan diseminasi dan buku hasil tracer study baik analissi
pokok maupun hasil penelitian yang spesifik
Mengembangkan fitur-fitur portal tracerstudy.uma.ac.id agar mudah
dipergunakan oleh pengguna (user) baik internal maupun eksternal

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

GOALS
Target responden tracer study sebesar 80%
Fakultas mudah dalam memperoleh hasil tracer study
Rekomendasi hasil tracer study yang lebih spesifik dan related dengan
kondisi perguruan tinggi
Diseminasi lokal dan nasional
Jurlnal penelitian
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1.Milennial Power

Millennial Power merupakan acara persemester, dimana program ini
fokus kepada pengenalan wirausaha sebagai karir yang tidak kalah
pentingnya, dibanding dengan bekerja di sebuah perusahaan. Pemateri
akan mengajak kepada setiap peserta untuk menyelami kehidupan dan
karakteristik orang-orang sukses dari kelompok pengusaha, bahwa
setiap orang memiliki potensi yang sama, sama halnya dengan para
pengusaha dan pebisnis.

PKK UMA sudah menyelenggarakan program ini sejak tahun 2017, dan
telah sukses menghadirkan tokoh pengusaha hingga artis pengusaha.

Campaign (Workshop, MK Kewirausahaan,
Seminar Wirausaha)
Coaching
Running
Inkubasion

Strategi program-program pengembangan
kewirausahaan di PKK UMA melalui 3
pendekatan setelah menjadikan Mata Kuliah
Kewirausahaan sebagai pokok pembelajaran
kewirausahaan dikampus, akan tetapi untuk
sekala pendalaman pembelajaran dikampus
perlu didorong dengan  program-program
lainnya untuk tahapan pengenalan hingga
pengembangan, dan PKK UMA melakukannya
dengan empat tahapan :

1.

2.
3.
4.

Keempat tahapan ini tentu tidaklah mudah untuk
dilakukan, karena memang membutuhkan SDM
yang siap untuk melatih mahasiswa hingga
memiliki usaha yang sustainable. Beberapa
program yang sudah dilaksanakan antara lain :
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AGENDA
KEWIRAUSAHAAN

Saat ini Universitas Medan Area memiliki model pembelajaran kewirausahaan sendiri yang
didalamnya termasuk tools praktikum yang disebut dengan Entrepreneurship Smart Guide
Model (ESG-Model) yang terdiri dari tiga step dari mulai proses riset hingga pengembangan
usaha.

Mengembangkan Usaha

Riset

Memulai Usaha

Apa gagasan atau produknya ?
Masalah apa yang diselesaikan dari gagasan/ produk/ jasa ?
Solusi apa yang diberikan oleh gagasan/ produk/ jasa ?
Apakah gagasan/ produk/ jasa jenis usaha yang memiliki waktu yang lama ?
Seberapa besar marketnya (calon pembeli) ?
Faktor-faktor yang akan memicu kemajuan usaha ?
Alasan konsumen (pembeli) memilih gagasan/ produk/jasa yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana Konsumen Mendapatkan/ menjangkau gagasan/ produk/jasa yang akan
kita ciptakan ?
Bagaimana kita akan mengelola calon pelanggan kita ?
Bagaimana cara konsumen menyampaikan keluhan terhadap gagasan produk/jasa
yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana potensi lain dari gagasan/produk/jasa yang akan kita ciptakan ?
Bagaimana rancangan pembiayaan usaha kita, dan bagaimana mengelola keuangan
usaha ?
Apa yang menjadi sumberdaya utama dari gagasan/ produk/ jasa yang akan kita
ciptakan ?
Team seperti apa yang akan kita bangun untuk terwujudnya gagasan/ produk/ jasa
yang akan kita ciptakan ?

Tetapkan goals dari usaha yang akan kita bangun
Tabulasi seluruh rangkaian aktifitas yang akan kita jalankan/ kerjakan
Tetapkan durasi waktu pelaksanaan setiap rencana kerja
Tetapkan siapa team yang akan melaksanakan rencana kerja dan kebutuhan apa
saja yang perlu untuk menyelesaikan rencana kerja
Identifikasi setiap persoalan yang muncul dari setiap rencana kerja dan siapkan
alternatif solusinya
Perkirakan setiap pembiayaan pada rencana kerja
Evaluasi dan tetapkan status dari setiap pekerjaan pada rencana kerja

Aktifkan kegiatan promosi
Kenali kekuatan dan kelemahan kompetitor
Perbaiki kualitas pelayanan
Lakukan inovasi 
Ikuti perkembangan teknologi
Optimalkan biaya operasional (efisiensi)
Perluas jaringan (pergaulan)
Tingkatkan kemampuan sumberdaya team
Perbaiki kemampuan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
Pelajari peluang investasi
Mulailah  berfikir untuk ekspansi

2.Pengembangan Tools Pembelajaran



Brainstorming (Business DNA)
How to choose business idea (Riset ESG Tools)
Winning strategy (Planning, budgeting, Sustainable, Winning)
Grow Up (produc, packaging, branding).

Selain pengembangan tools pembelajaran PKK UMA juga fokus pada kegiatan pengenalan
tools, dengan menghimpun 20-25 group usaha yang dimiliki oleh mahasiswa untuk
menghadirkan satu sekema gagasan bisnis ataupun strategi bisnis yang lebih objektif
sehingga aktifitas usaha yang sedang dijalankan mahasiswa memang sudah berdasarkan
riset yang matang dan strategi yang tersusun dengan baik

Pada kegiatan workshop pengenalan tools ESG akan dikupas dengan lebih dalam,
sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan usaha yang dijalankan oleh mahasiswa
dengan harapan mahasiswa mampu melihat nilai strategis usaha yang sedang dijalankan,
berapa lama mampu bertahan, hingga kemudian mampu mengidentifikasikan nilai
prospek usahanya.

Workshop akan dilakukan selama dua hari dengan 4 materi pokok :
1.
2.
3.
4.

3. Workshop ESG Model

AGENDA
KEWIRAUSAHAAN



Business guidance merupakan tahapan ke 3 dari program kewirausahaan di PKK UMA
dimana materi dan program ini lebih diarahkan kepada mahasiswa yang ingin
mendapatkan pendampingan bisnis, sehingga usaha yang dijalankan maupun gagasan
yang ingin dilakukan oleh mahasiswa mendapatkan support langsung dari para coach,
sehingga dalam implementasi strategi maupun planning mendapatkan support yang lebih
mendalam sehingga minim untuk gagal dalam implementasi strategi.

Program ini dilaksanakan selama 6 bulan dimana setiap seminggu sekali akan
dilaksanakan pertemuan antara mentor dengan mahasiswa untuk memperoleh nutrisi
bisnis dan konsultasi lebih mendalam tentang perkembangan dan tahapan yang sudah
dilakuakn.

Target dari  program ini adalah lahirnya para pengusaha muda sebagaimana menjadi
bagian dari tujuan pemerintah yaitu melahirkan para wirausahawan.

4. Business Guidance

AGENDA
KEWIRAUSAHAAN



Tahapan akhir dari Entrepreneurship Journey PKK UMA adalah berakhir pada inkubasi,
dimana pada program ini usaha dan produk mahasiswa mendapatkan saran-saran dengan
mengikuti coaching selama beberapa waktu hingga produk layak di publish dan mendapatkan
pembiayaan, hingga mempertemukan pemilik usaha dengan investor.

Selain itu pada program ini juga sekaligus mendatabase mahasiswa yang memiliki usaha yang
sudah standard dan layak di publish, sehingga turut mendorong akreditasi Perguruan tinggi. 

5. Inkubator Bisnis

Program ini merupakan program akhir semesteran dimana produk-produk yang dihasilkan
oleh mahasiswa selama satu semester akan dikonteskan dengan merujuk kepada nilai
kelayakan pada saat mengikuti mata kuliah kewirausahaan. Selain itu pada program ini juga
menghadirkan produk-produk kompetitive binaan PKK UMA lewat program inkubator bisnis
mahasiswa yang sudah memilik standard dan layak publish.

6. Expo Wirausaha Mahasiswa

AGENDA
KEWIRAUSAHAAN



Program ini merupakan program nutrisi bagi para mahasiswa yang sedang menjalankan
bidang usaha, dimana materi bincang-bincang yang dihadirkan sangat inspiratif dengan
bintang tamu merupakan mahasiswa maupun alumni UMA yang sudah memiliki usaha
yang cukup berkembang, dan program ini merupakan program di chanel PKK UMA.

7. Entrepreneurship Talks

AGENDA
KEWIRAUSAHAAN



W M M

P M W

K B M I

P R E S T A S I

I T E X

Lolos nominasi 15 dan 7 besar wirausaha
usaha muda mandiri PT Bank Mandiri
dengan nilai total pembiayaan Rp.
250.000.000 tahun 2012

Lolos Pembiayaan 3 proposal tahun 2015
dengan nilai pembiayaan total Rp.
46.000.000
Lolos pembiayaan 4 proposal tahun 2016
dengan total nilai pembiayaan total Rp.
66.000.000

Lolos Pembiayaan 5 proposal tahun 2017
dengan nilai pembiayaan Rp. 55.000.000  
Lolos pembiayaan 6 proposal tahun 2018
dengan total pembiayaan Rp. 68.000.000
Lolos pembiayaan 3 proposal tahun 2019
dengan nilai pembiayaan Rp. 37.000.000
LolosPembiayaan 2 proposal tahun 2020
dengan nilai pembiayaan 29.000.000
Lolos pembiayaan 3 proposal tahun 2021
senilai 40.000.000

Medali Emas : Kategori Creatifiy Art 
Medali Emas : Ketegori Penemuan dan
originalitas
Medali Emas : Kategori Grand Awards
Medali Emas : Kategori Special Award from
Korea
Medali Emas : Kategori Inovasi Grand
Awards
Medali Perak : Kategori Inovasi Alternatif
Pangan

Silver medal untuk kategori produk kreatif
Silver medal special category unique
product

W Y I E

Wirausaha Muda Mandiri

Program Mahasiswa Wirausaha

Kompetisi Bisnis Manajemen
Indonesia

International Exhibition
Malaysia 

World Young International
Exhibition
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Program pengenalan industri Kerja
Program Persiapan Memasuki Dunia
Kerja
Program Sukses Kerja
Program Persiapan Karir 

Program pengembangan karir di PKK UMA
memiliki beberapa tahapan, dimana
keseluruhan tahapan merujuk kepada visi
alumni unggul, dimana selain mahasiswa
mengikuti pembelajaran dikampus,
mahasiswa juga akan dibekali dengan
program-program persiapan karir hingga
sukses karir, tahapan-tahapan program yang
diselenggarakan PKK UMA antara lain :

Berikut beberapa program yang diagendakan
PKK UMA untuk menghasilkan alumni unggul
:

1.Career Millennials
Career Millennials merupakan program
pengenalan pekerjaan kepada para
mahasiswa, agar para mahasiswa sejak dini
meyadari bahwa untuk berhadapan dengan
dunia kerja membutuhkan pengetahuan
tentang tantangan kerja, budaya kerja,
bagaimana peran dan tanggung jawab,
organisasi kerja, pressure, delegasi,
karakteristik yang dibutuhkan para pekerja
hingga bagaimana peran penting pekerjaan
bagi kehidupan individu.

Pelatihan ini akan dilakuakan selama seharian
penuh dengan menghadirkan pembicara yang
berpengalaman khususnya dibidang HR yang
akan mengulas beberapa issue penting
sebelum seseorang akan memasuki
lingkungan pekerjaan.

AGENDA KARIR

2.PMDK
Program persiapan memasuki dunia
kerja (PMDK) merupakan program
pada tahapan kedua dimana
mahasiswa akan memperoleh materi
tentang bagaimana membuat cv yang
benar, membuat surat lamaran yang
benar, tehnik interview, grooming,
hingga, bagaimana menghadapi tes
psikologi dan trik menjawab tes
psikologi.

Program ini dirancang selama dua
hari dengan menghadirkan pemateri-
pemateri dan psikolog
berpengalaman yang akan membekali
setiap peserta dengan keterampilan
dan pengalaman yang sangat
berharga untuk berkompetisi
menghadapi saringan masuk kerja,
sehingga mampu memenangkan
persaingan kerja.



3. Career talk
Program careerr talk merupakan program nutrisi 
 by chanel youtube, dimana pemateri yang
dihadirkan akan memberikan kisi-kisi tentang
lingkup pekerjaan pada bidang tertentu, full
meaning tentang pekerjaan tertentu sehingga
para pemirsa memperoleh berbagai pandangan
dan insight untuk diadaptasi pada saat bekerja
nantinya.

Selain itu progra ini juga dilakukan dengan konsep
talkshow, sehingga benar benar terpandu dan
padat terkait materi yang akan disampaikan
sehingga diharapkan tidak hanya mampu
diadaptasikan akan tetapi dipraktikan pada saat
mahasiswa memperoleh pekerjaan.

Dan setiap bulan akan ada satu materi yang akan
dibahas sehingga pemirsa akan kaya dengan
berbagai pengalaman tentang dunia kerja dengan
sumber pekerjaan yang berbeda pula.

AGENDA KARIR

4.Tallent Bank
Program data base (tallent bank)
merupakan program pelatihan
berkala untuk mempersiapkan SDM
yang siap pakai, dan nantinya PKK
UMA kan memberikan profile-profile
SDM Terbaik kepada perusahaan
untuk mendapatkan kesempatan baik
magang maupun penempatan kerja.

Di program ini akan didisain sebuah
pelatihan yang bisa diikuti sejak
semester 2 hingga semester 7,
sehingga pelatihan ini nantinya akan
menyaring peserta terbaik, dan data
base akan disimpan dan secara
berkala ketika ada perusahaan yang
meminta dengan karakteristik
tertentu maka PKK UMA akan
memanggil data tersebut untuk
memperoleh penawaran dan siap
untuk bekerja pada perusahaan
terkait.



AGENDA KARIR
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Gugus Prestasi Merupakan Divisi baru di unit PKK
UMA, dan telah dimulai sejak tahun 2020, divisi
ini fokus pada kegiatan persiapan tallent sampai
dengan delegasi tallent.

AGENDA PRESTASI

kegiatan prestasi menjadi kegiatan yang sangat penting bagi perguruan tinggi karena
menyumbang point sebesar 35% untuk peningkatan akreditasi dan program perengkingan
lainnya.

visi kerja divisi prestasi adalah memenangkan kompetisi akademik dan non akademik, baik
yang diselenggarakan pemerintah maupun lembaga.

KBMI Merupakan upaya untuk mendorong munculnya wirausahawan muda di PT,
Direktorat Belmawa Ditjen Dikti Kemdikbud, Program KBMI ini juga diharapkan
mampu mendukung visi misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra
Kemdikbud untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan
kemandirian bangsa melalui pengembangan kewirausahaan mahasiswa. 
 Program KBMI diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif dan inovatif
dalam membuka peluang usaha yang berguna bagi mahasiswa setelah
menyelesaikan studi. 

KBMK Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang ilmu Bisnis, Manajemen dan Keuangan
merupakan kompetisi yang tidak hanya mengevaluasi kemampuan akademik
dan nalar mahasiswa dalam bidang ilmu, tetapi juga merupakan sebuah upaya
untuk mendekatkan kemitraan antara akademisi, dunia usaha dan pemerintah.

PKM Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (semula Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Dikti), Direktorat Jenderal
Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Ristek Dikti
untukmeningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di Perguruan Tinggi agar
kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis
dan/atau professional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta
memperkaya budaya nasional.



AGENDA PRESTASI

KMI EXPO Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo merupakan kegiatan yang
diselenggarakan secara rutin setiap tahun oleh Direktorat Pembelajaran
dan Kemahasiswaan (Belmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

LIDM PLomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) adalah kegiatan yang diadakan
oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai upaya komprehensif untuk meningkatkan Soft Skill, literasi
teknologi dan prestasi pada Revolusi Industri 4.0. 

Untuk mendorong sekaligus menggali kesiapan civitas akademika
Perguruan Tinggi di Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan
nasional Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

PIMNAS PIMNAS sebagai media pertemuan nasional dan forum kompetisi
kreativitas diikuti oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa baik yang
telah terpilih melalui seleksi maupun peserta mahasiswa bebas untuk
kegiatan lainnya dengan dukungan dana mandiri dan atau dari perguruan
tinggi pengirim. Wadah ini untuk memberi kesempatan lebih luas bagi
mahasiswa dan pihak perguruan tinggi untuk saling berkomunikasi,
bertukar pengalaman dan informasi serta sebagai ajang proses belajar.

PIMNAS juga berfungsi sebagai forum diskusi dan dialog tentang masalah
pembangunan nasional dan atau daerah serta masalah aktual lainnya.
Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan ”tema” yang
relevan sesuai dengan perkembangan aktual saat pelaksanaan PIMNAS di
setiap perguruan tinggi penyelenggara.



AGENDA PRESTASI

KRI Kontes Robot Indonesia (KRI) adalah ajang kompetisi rancang bangun
dan rekayasa dalam bidang robotika. 
KRI diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional,  Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 Kontes Robot Indonesia ini dapat diikuti oleh oleh tim mahasiswa pada
Perguruan Tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

PILMAPRES Pilmapres atau Pemilihan Mahasiswa Berprestasi merupakan kompetisi
mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran
dan Kemahasiswaan yang ada di bawah naungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. Tujuannya adalah
untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa terbaik yang siap
menjadi agen perubahan untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

KNMIPA Kompetisi Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau
KNMIPA merupakan lomba tingkat mahasiswa yang mengujikan salah
satu mata bidang kimia, fisika, biologi, dan matematika. Perlombaan ini
diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

GEMASTIK GEMASTIK merupakan ajang kompetisi di bidangTeknologi, Informasi
dan Komunikasi (TIK) yang diperuntukkan bagi mahasiswa aktif di
seluruh perguruan tinggi Indonesia. Adapun, kegiatan ini dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan mahasiswa dan implementasi kebijakan
Kampus Merdeka.

KDMI/NUDC Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) adalah lomba debat untuk
mahasiswa tingkat nasional yang menggunakan bahasa indonesia.
Kompetisi di bidang debat berbahasa Indonesia merupakan salah satu
kegiatan aktualisasi diri bagi mahasiswa Indonesia.

National University Debating Competition (NUDC) merupakan Kegiatan
debat antar Perguruan Tinggi berskala nasional. 



AGENDA PRESTASI

PHP2D adalah kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh mahasiswa melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan
atau Lembaga Eksekutif Mahasiswa.

FFMI Festival Film Mahasiswa Indonesia (FFMI), kompetisi tersebut
dimaksudkan untuk mendorong terciptanya mahasiswa yang Kreatif dan
Inovatif di dunia perfilman, serta membangun soft skill dengan baik di
era Revolusi Industri 4.0.

WIRA DESA Program Wirausaha Desa (Wira Desa) adalah program kewirausahaan
yang dijalankan oleh sekelompok anggota masyarakat secara bersama
sama dengan proses pendampingan untuk penumbuhan dan
pengembangan wirausaha baru dan lama yang berbasis potensi lokal
dan berkonsep global.

MTQN Musabaqah Tilawatil Quran adalah festival keagamaan Islam Indonesia
yang diadakan di tingkat nasional yang bertujuan untuk mengagungkan
Alquran. Pada festival ini, peserta berlomba mengaji Al-Qur'an dengan
menggunakan qira'at

KJI Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kompetisi Bangunan Gedung
Indonesia merupakan suatu kompetisi yang dilaksanakan secara paralel
yang melombakan desain atau rancangan jembatan dan bangunan
gedung. Kompetisi yang diadakan setiap tahun ini diikuti oleh mahasiswa
jurusan teknik sipil dari perguruan tinggi di Indonesia
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Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan
tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni. Umpan
balik yang diperoleh dari alumni ini dibutuhkan oleh perguruan tinggi dalam usahanya
untuk perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan. Tak hanya itu,
umpan balik inipun dapat bermanfaat untuk memetakan dunia usaha dan industri
agar jeda diantara kompetensi yang diperoleh alumni saat kuliah dengan tuntutan
dunia kerja dapat diperkecil. Tracer Study perlu dilakukan secara melembaga,
terstruktur dan dengan metodologi yang tepat guna memperoleh hasil yang terukur,
akurat dan dapat diperbandingkan.

Di Indonesia, pelaksanaan Tracer Study umumnya masih terkendala di sisi kebutuhan,
sumber daya dan metodologi dalam pelaksanaannya. Seringkali Tracer Study
dilakukan oleh perguruan tinggi hanya karena kebutuhan akan akreditasi, pengisian
borang dan lain-lain sehingga pelaksanaannya tidak dilakukan secara rutin. Selain itu,
sumber daya pelaksana Tracer Study umumnya masih dianggap kurang memadai dan
hal ini disertai dengan kesulitan dalam menerapkan metodologi yang tepat dalam
pelaksanaannya.

Pusat Karir dan Kewirausahaan (PKK) merupakan pusat karir yang diberi wewenang
dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Tracer Study di UMA. Pada tahun 2021, PKK
UMA membentuk Tim Peneliti dan Task Force Tracer Study UMA (saat ini disebut Divisi
Riset Tracer Study UMA) sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan
Tracer Study di UMA.  Hingga tahun 2020, Tracer Study di UMA telah diselenggarakan
sebanyak 2 kali. Dua tahun pertama, Tracer Study UMA diselenggarakan untuk alumni
tahun 2017 dan 2018 tertentu dengan dibantu oleh pendanaan DIKTI.

AGENDA TRACER

Dalam setiap tahun penyelenggaraannya, Tracer
Study UMA mengalami perkembangan, baik dari
sistem, sumber daya, metode pelaksanaan dan
juga hasil yang diperoleh. Pada pelaksanaan
Tracer Study terbaru tahun 2020, Tracer Study
UMA telah mencapai perolehan data hingga
58%.



Tujuan Tracer Study UMA
Tracer Study bertujuan untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia
pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri, keluaran pendidikan berupa penilaian diri
terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi
proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi
serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi lulusan.

Dikembangkan dari konsep Tracer Study milik Schomberg, setidaknya pelaksanaan Tracer
Study di UMA memiliki tujuan sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

AGENDA TRACER

Manfaat Tracer Study  bagi UMA

Manfaat Tracer Study tidak terbatas pada
perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh lagi
dapat memberikan informasi penting
mengenai hubungan antara dunia
pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan
industri. Tracer Study dapat menyajikan
informasi mendalam dan rinci mengenai
kecocokan kerja baik horisontal (antar
berbagai bidang ilmu) maupun vertikal (antar
berbagai level/strata pendidikan). Dengan
demikian, Tracer Study dapat ikut membantu
mengatasi permasalahan kesenjangan
kesempatan kerja dan upaya perbaikannya.
Bagi perguruan tinggi, informasi mengenai
kompetensi yang relevan bagi dunia usaha
dan industri dapat membantu upaya
perbaikan kurikulum dan sistem
pembelajaran. Di sisi lain, dunia usaha dan
industri dapat melihat ke dalam perguruan
tinggi melalui Tracer Study, dan dengan
demikian dapat menyiapkan diri dengan
menyediakan pelatihan-pelatihan yang lebih
relevan bagi sarjana pencari kerja baru.



Rencana Tracer Stud Tahun 2022

Tracer study tahun 2022 akan menjadi agenda yang sangat menarik, mengingat dalam
proses pengerjaan tracer study tahun 2022 akan dibantu oleh tim taskforce fakultas, dimana
PKK sebagai operator akan menjadi bank data hasil tracer untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan dalam rangka memberikan rekomendasi yang lebih baik untuk
pengembangan dan peningkatan pembelajaran dan kualias lulusan.

PLANNING TRACER

TAHAPAN TRACER
PERSIAPAN DATA

Tim PKK akan melakukan
penyeliaan data sesuai

tahun yang akan di tracer
 

RAPAT PERSIAPAN 
Tim PKK akan melatih bagaimana proses

tracing data dan phone kepada tim taskforce
dan tim peneliti serta bagaimana mengisi

tabel isian
 

SOSIALISASI
Tim PKK akan membagikan bahan blast baik

berupa format whatsapp, sms, maupun
email terlampir link isian tracer study

 

TRACER
Tim PKK dan tim taskforce tracer study akan

melakukan pelacakan data alumni
menggunakan berbagai resources antara

lain pelacakan by mail, WA, Calling, maupun 
 jejaring (keterdekatan)

DATA COLLECTION
Tim PKK akan mengumpulkan dan

mengevaluasi isian table/link oleh tim
taskforce untuk dievaluasi kelengkapan dan

lainnya

PENELITIAN
Tim PKK bidang Penelitian akan melakukan
penelitian untk menyusun hal-hal authentic/
kharakteristik yang mampu menjadi sumber

rekomendasi dan lainnya

DISEMINASI
Tim PKK bidang Penelitian akan

melakukan diseminasi hasil penelitian
tracer study



PRESTASI
TRACER
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Dengan latarbelakang Nawa Cita Presiden, Sinergi BUMN dan Komitment FHCI untuk
berkontribusi dalam pengembangan SDM, dibentuklah Program yang dapat
memberikan Pengayaan wawasan & keterampilan untuk mempersiapkan dan
menciptakan SDM Indonesia yang Unggul terutama dalam menghadapi persaingan
global yaitu Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. Program ini melibatkan BUMN,
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan FHCI dengan Design sebagai berikut:

AGENDA MAGANG

Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan
pelaksanaan, yang melibatkan BUMN, Universitas dan FHCI dengan penjelasan
sebagai berikut:



Tahapan
1. PRA PELAKSANAAN Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan
untuk mendukung Pelaksanan, hal yang paling dominan dilakukan adalah
mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa
yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (Lampiran-1)
dan match-up data posisi magang.
2. PELAKSANAAN Tahapan ini adalah tahapan inti program dimana data yang sudah
fix dan didukung oleh kerjasama antar pihak (Lampiran 3), Mahasiswa mulai
melaksanakan proses pemagangan di BUMN, dengan Workplan (Lampiran 4) yang
sudah di tentukan.
3. SERTIFIKASI Tahapan ini adalah tahapan akhir Program, dimana Mahasiswa yang
telah melaksanakan pemagangan, dinyatakan siap untuk di uji kompetensi atau
dinyatakan telah menyelesaikan pekerjaan magangnya, untuk lanjut ke proses
Sertifikasi.

A. Pra Pelaksanaan Program
PRA PELAKSANAAN ; Pada tahapan ini adalah berbagai macam bentuk persiapan
untuk mendukung Pelaksanan, hal yang paling dominan dilakukan adalah
mengumpulkan jumlah posisi magang yang tersedia di BUMN dan jumlah Mahasiswa
yang siap untuk melaksanakan program pemagangan, Mou Program (Lampiran-1)
dan match-up data posisi magang. FHCI mengumpulkan semua informasi terkait
dengan kebutuhan pemagangan, mulai dari posisi yang tersedia BUMN, Jumlah
Mahasiswa yang tersedia di PTN/S yang secara keseluruhan disimpan sebagai
database Kebutuhan Pemagangan. Informasi Kebutuhan Pemagangan (Persyaratan
BUMN) di salurkan ke PTN/S untuk menyiapkan mahasiswa menduduki posisi magang
tersebut, semua proses seleksi dilaksanakan di PTN/S, sehingga hasil dari proses
seleksi adalah mahasiswa yang bena – benar siap dan pas untuk melaksanakan
pemagangan pada posisi tersebut. FHCI kemudian melakukan Match-up data apabila
suplai jumlah mahasiswa melebihi posisi magang yang tersedia di BUMN, hal ini
dimaksudkan agar terjadinya pemerataan pembagian peserta magang dari PTN/S.

AGENDA MAGANG



Forum Human Capital Indonesia (FHCI) a. Melakukan MoU dengan PTN/S (Lampiran-1)
tentang pemagangan dan pengembangan SDM b. Mengirimkan surat Permintaan
Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi yang tersedia) ke BUMN c.
Mengirimkan Surat Informasi Kebutuhan Pemagangan (Jumlah Posisi di BUMN) dan
Meminta Informasi jumlah mahasiswa yang siap untuk melaksanakan magang ke
PTN/S d. Melakukan Match-up data Kebutuhan Jumlah Posisi yang tersedia di BUMN
dengan Jumlah Mahasiswa yang siap magang dari PTN/S e. Menginisiaasi BUMN dan
PTN/S untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan MoU (Lampiran1 & 2)
dan Hasil Match-up Data Pemagangan.

Adapun hal – hal yang harus di lakukan oleh masing – masing pihak pada proses
PraPelaksanaan adalah:
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Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Menginformasikan Jenis Pemagangan
(Kompetensi atau Industri) kepada FHCI b. Menginformasikan Jumlah Posisi
pemagangan yang tersedia di BUMN ybs kepada FHCI. c. Menginformasikan
persyaratan peserta (Job Requierment) yang dapat mengikuti pemagangan di BUMN
ybs kepada FHCI. d. Melakukan komunikasi langsung kepada PTN/S sesuai dengan data
hasil Matchup yang di informasikan oleh FHCI, dan menjalin kesepakatan terhadap
ketentuan – ketentuan yang akan dilaksanakan/didapatkan peserta magang selama
masa pemagangan. e. Menetapkan bersama-sama PTN/S, terhadap tata-tertib
pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan
ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) (Lampiran-
3) f. Menetapkan pesaran Uang Saku yang akan diterima oleh peserta magang selama
proses pemagangan untuk di cantumkan dalam PKS. (f.1.) Besaran anjuran minimum
untuk Magang Kompetensi : Rp. 1.980.000,- (f.2.) Besaran anjuran minimum untuk
Magang Industri : Rp. 1.540.000,- g. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan
BUMN tentang pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (Lampiran-3). h.
Menyiapkan Kursil Pembelajaran (In Class Training) selama 10 hari efektif sesuai dengan
Posisi Pemagangan/Project Pemagangan, dan Kursil pada Pelaksanaan Pemagangan
selama minimal 6 (enam) bulan. i. Menyiapkan Sarana dan Prasarana, mulai dari
pemanggilan peserta magang untuk melaksanakan In Class Training j. Melaporkan PKS
yang sudah disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data –
data Peserta Magang di BUMN ybs.
Perguruan Tinggi Negeri / Swasta a. Menginformasikan Jumlah Mahasiswa yang siap
melaksanakan Program Pemagangan Selama minimal 6 (enam) bulan di BUMN. b.
Menyesuaikan Kurikulum Pembelajaran dengan Pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan. c. Melakukan komunikasi dengan BUMN terkait, sesuai dengan hasil
matc-up data oleh FHCI d. Menetapkan bersama-sama BUMN, terhadap tata-tertib
pemagangan dan persyaratan – persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan
ketentuan BUMN ybs untuk di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama. (lampiran-3) e.
Melakukan Seleksi mahasiswa kandidat Peserta Magang di BUMN, dan Melaporkan
hasil Seleksi tersebut ke BUMN terkait sesuai dengan jumlah Matchup Data. f.
Melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan BUMN tentang pelaksanaan
Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. (lampiran-3) g. Melaporkan PKS yang sudah
disetujui para pihak (BUMN & PTN/S) kepada FHCI dengan lampiran data – data Peserta
Magang di BUMN ybs. Mengirimkan data Peserta Magang ke FHCI sesuai dengan PKS. 
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B. PELAKSANAAN 
Pada tahapan ini adalah Tahapan inti Program Pemagangan, semua kegiatan yang
direncanakan dan di siapkan pada proses pra-pelaksanaan dilakukan pada tahapan ini,
Mahasiswa peserta pemagangan di salurkan ke BUMN masing – masing untuk
melaksanakan kegiatan sesuai workplan selama 6 (enam) bulan, dengan mentoring,
monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh pihak BUMN, PTN/S dan FHCI.

Setelah semua persiapan pada Proses Pra-Pelaksanaan, Mahasiswa Peserta Magang di
panggil oleh BUMN ybs untuk melaksanakan ICT dengan kursil dan pembelajaran yang
sudah disiapkan BUMN ybs, dengan maksud pengenalan BUMN ybs dan pengenalan
pekerjaan yang akan dilakukan Peserta Magang selama Proses Pelaksanaan. Kemudian
Peserta Magang akan dilokasikan ke Unit BUMn ybs untuk melaksanakan Proses
Pemagangan, selama proses tersebut Peserta Pemagangan mendapatkan bimbingan dari
Mentor & Co.

Mentor yang telah ditugaskan oleh BUMN ybs. Peserta Pemagangan melaksanakan
pemagangan selama minimal 6 (enam) bulan dengan Workplan (Lampiran-4) mengacu
pada Kompetensi Posisi (Magang Kompetensi) ataupun mengacu pada Project yang sedang
dilaksanakan oleh BUMN ybs (Magang Industri). Selama proses Pemagangan akan
dilaksanakan 2 (dua) kali proses Evaluasi per 3 (tiga) bulan, evaluasi akan dilaksanakan oleh
BUMN ybs, Pihak PTN/S dan FHCI. 
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Forum Human Capital Indonesia (FHCI) a. Memastikan Perjanjian Kerjasama (PKS)
Antara BUMN dengan PTN/S terlaksana dengan baik. b. Memastikan suplay Peserta
Magang dari PTN/S ke BUMN sesuai dengan PKS.c. Aktif berkomunikasi dengan para
pihak terkait dengan kendala – kendala yang mungkin terjadi dalam proses pelaksanaa.
d. Menjadi penengah apabila terjadi kendala dalam proses pelaksanaan. e. Berperan
aktiv dalam pelaksanaan evaluasi pemagangan.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) a. Memastikan kesiapan administrasi program
pemagangan. b. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk melaksanakan In Class
Training (ICT) selama 10 hari efektif atau sesuai ketentuan BUMN ybs. c. Melakukan
perjanjian dengan Peserta Magang tekait tata tertib dan kerahasiaan data perusahaan
(sesuai kententuan BUMN ybs) selama Pelaksanaan Pemagangan. d. Menyiapakan
sarana dan prasarana selama pelaksanaan ICT. e. Menyiapkan administrasi dan proses
pembelajaran selama ICT. f. Mengirimkan dan Memastikan Peserta Magang ke lokasi
Magang. g. Menugaskan pegawai aktif sebagai Mentor dan Co.Mentor untuk Peserta
Magang. h. Menyiapkan workplan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Jenis
Pemagangan untuk Peserta Magang. i. Memenuhi hak dan kewajiban terhadap Peserta
Magang sesuai dengan PKS selama Pelaksanaan Pemagangan. j. Menjalin komunikasi
secara aktiv dengan FHCI & PTN/S terkait kendala – kendala yang mungkin terjadi pada
Pelaksanaan Pemagangan. k. Melaksanakan evaluasi terhadap Peserta Magang sesuai
dengan ketentuan. l. Mempersiapkan Peserta Magang untuk proses Uji Kompetensi
(Magang Kompetensi) m. Mengeluarkan sertifikat untuk Peserta Pemagangan yang
telah menjalankan Proses Pemagangan dengan baik.
Perguruan Tinggi Negeri / Swasta (PTN/S) a. Memastikan kesiapan administrasi Peserta
Pemagangan. b. Mengizinkan Mahasiswa untuk mengikuti Program Pemagangan
selama minimal 6 (enam) bulan. c. Melaksanakan perjanjian dengan Peserta Magang
untuk melaksanakan proses Pemagangan selama 6 (enam) bulan. d. Memastikan
status Peserta Pemagangan selama mengikuti Program Pemagangan adalah
Mahasiswa. e. Berperan aktif dalam Memonitoring Masiswa selama menjadi Peserta
Magang. f. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala –
kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan. g. Turut serta dalam
melakukan Evaluasi terhadap Peserta Pemagangan selama melaksanakan Program
Magang.

Adapun hal – hal yang dievaluasi adalah keselarasan pekerjaan Peserta Magang dengan
Workplan (Lampiran-4) yang diberikan dengan merujuk pada bukti – bukti laporan harian
(lampiran-5), adapun hal – hal yang disiapkan masing – masing pihal pada Proses
Pelaksanaan ini adalah : 

1.

2.

3.
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Mentor a. Memastikan tersedianya Workplan selama Program Pemagangan (Lampiran-4)
b. Memonitoring dan membimbing Peserta Magang dalam pelaksanaan Program
Pemagangan. c. Menjalin komunikasi secara aktif dengan BUMN & FHCI terkait kendala –
kendala yang mungkin terjadi pada Pelaksanaan Pemagangan. d. Menetapkan selesai
atau tidak selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh Peserta Magang (dasar uji/dasar
selesainya pemagangan/dasar perpanjangan waktu Pemagangan). e. Berhak
memberikan sanksi kepada Peserta Pemagangan apabila terjadi pelanggaran ketentuan
– ketentuan yang telah disepakati (sesuai PKS). f. Bertanggung jawab memonitoring dan
evaluasi K2 & K3 Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan. 

Co. Mentor a. Memastikan Peserta Magang menlaksanakan Pekerjaan sesuai dengan
Workplan yang sudah disipakan. b. Mendampingi Peserta Magang dalam selama
pelaksanaan kegiatan Pemagangan. c. Memastikan laporan harian Peserta Magang
terpenuhi dengan baik. d. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor terkait
Pelaksanaan Pemagangan. Bertanggung jawab memonitoring dan evaluasi K2 & K3
Peserta Magang selama Pelaksanaan Pemagangan. 

Peserta Magang a. Berkomitment untuk melaksanakan pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan (Lampiran-6). b. Melakukan perjanjian dengan PTN/S untuk melaksanakan
pemagangan selama minimal 6 (bulan) dengan status Mahasiswa. c. Melakukan
perjanjian dengan BUMN terkait dengan tata tertib, rahasia perusahaan dsb, sesuai
degan ketentuan BUMN ybs. (Lampiran-6) d. Mengikuti In Class Training (ICT) sesuai
dengan yang telah disiapkan oleh BUMN ybs. e. Mengikuti Pelaksanaan Pemagangan di
lokasi yang telah ditentukan oleh BUMN ybs. f. Mentaati semua Peraturan dan Tata Tertib
BUMN ybs, sesuai dengan PKS dan Surat Perjanjian. g. Melaksanakan pekerjaan sesuai
dengan arahan Mentor dan mengituti bimbingan dari Co. Mentor. h. Melaksanakan
Pekerjaan sesuai dengan workplan yang telah disediakan. i. Membuat laporan harian
pekerjaan sesuai dengan format yang telah ditentukan. j. Membuat laporan keseluruhan
Pelaksanaan Pemagangan. k. Menjalin komunikasi secara aktif dengan Mentor, Co.
Mentor dan PTN/S selama Pelaksanaan Pemagangan. l. Berkomitment untuk
menerapkan K2 & K3 dalam melaksanakan Pekerjaan dalam melaksanakn pekerjaan
selama Proses Pemagangan. 
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C. UJI KOMPETENSI 
Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari serangkaian proses pelaksananaan (khusus
untuk jenis Magang Kompetensi) dan apabila pemagangan jenis Magang Industri
tahapan tersebut sudah selesai pada saat Mentor menetapkan bahwa Project sudah
selesai dilaksanakan/pemagangan telah selesai (Pelaksanaan, Peran Mentor point d).
Pada tahapan ini Mentor menetapkan Peserta Magang sudah cukup Kriteria Unjuk
Kerjanyanya (KUK) yang dirangkum dari laporan harian Pemagangan selama minimal 6
(enam) bulan, yang kemudian Peserta Pemagangan akan diberikan Pembekalan untuk
melaksanakan Uji Kompetensi. Setelah peserta siap, kemudian akan dilakukan uji
kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan kompetensi yang
dilaksanakan selama Program Pemagangan, apabila Peserta Program dinyatakan lulus Uji
Kompetensi (Kompeten) maka Peserta Magang akan mendapatkan 2 (dua) sertifikat
(Sertifikat Kompetensi & Sertifkat Industri), Sedangkan jika Peserta Magang belum lulus
(Belum Kompeten) maka Peserta Magang hanya mendapatkan Sertifikat Industri.
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Badan Usaha Milik Negara a. Melakukan pemanggilan Peserta Magang untuk
mengikuti pembekalan uji kompetensi. b. Menunjuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
untuk melaksanakan Uji Kompetensi terhadap Peserta Magang. c. Menyediakan
Sarana dan Prasarana selama pelaksanaan Uji Kompetensi d. Mengeluarkan sertifikat
Industri setelah Uji Kompetensi selesai. e. Mengembalikan Peserta Magang ke PTN/S 
Forum Human Capital Indonesia a. Memonitoring pelaksanaan Uji Kompetensi b.
Memonitoring pengembalian Peserta Magang ke PTN/S
Peserta Magang a. Mengikuti Pembekalan persiapan Uji Kompetensi b.
Menyelesaikan laporan Pemagangan terhadap BUMN dan PTN/S c. Mengikuti Uji
Kompetensi d. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi Pemagangan e. Kembali
ke PTN/S

Pelaksanaan Uji Kompetensi dilaksanakan di BUMN ybs dengan LSP yang telah
ditentukan oleh pihak BUMN ybs, seluruh biaya yang timbul pada proses Uji Kompetensi
ditanggung oleh pihak BUMN ybs, berikut adalah hal – hal yang harus dilakukan oleh para
pihak pada proses uji kompetensi: 

1.

2.

3.
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