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Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi 

di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

 

Dalam    rangka    implementasi    program    Merdeka    Belajar-Kampus    Merdeka    (MBKM), 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan (Ditbelmawa) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

(Ditjen   Diktiristek)   kembali   menyelenggarakan   program   Magang   dan   Studi   Independen 

Bersertifikat  (MSIB)  Angkatan  3. Program  ini  bertujuan  memberikan  kesempatan  kepada 

mahasiswa  untuk  menempuh  pembelajaran  di  dunia  kerja,  serta  kolaborasi  perguruan  tinggi 

dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

 

Berkaitan hal tersebut, demi meningkatkan kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra, serta 

membantu memberikan rekomendasi umum Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran 

Program Kampus Merdeka, maka mohon Bapak/Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi dapat 

memberikan rekomendasi kepada beberapa dosen di lingkungan perguruan tinggi masing-masing 

untuk mendaftar sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam program MSIB angkatan 3, 

dengan tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a.  mendampingi  Mitra  sebagai  konsultan  akademik  pada posisi/project  dalam  program 

magang/studi independen yang dibuka oleh Mitra; 

b.  melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari mentor; 

c.  berkolaborasi dengan Mitra dalam menyiapkan rubrik penilaian pembelajaran mahasiswa; 

d.  melakukan  reviu  terhadap  penilaian  awal/initial  assessment maupun  penilaian  akhir/ 

final evaluation yang ditetapkan Mentor; 

e.  membuat   laporan   bulanan   terkait   kemajuan   pelaksanaan   pendampingan   dan   akhir 

pelaksanaan pendampingan dari bulan pertama sampai akhir periode Program MSIB; 

f.  melakukan evaluasi secara berkala terkait kondisi pembelajaran secara umum di masing- 

masing   Mitra   dan   memberikan   rekomendasi   rancangan   kegiatan/pembelajaran   agar 

memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran; 

g.  membuat rekomendasi yang disampaikan pada Koordinator PT terkait konversi sks yang 

dapat dilakukan dalam Program MSIB di Mitra yang didampinginya; dan 

h.  melakukan koordinasi dengan Mentor di Mitra terkait secara berkala minimal 1 (satu) kali 

setiap bulan. 
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Posisi DPL MSIB ditawarkan kepada seluruh dosen yang memiliki kemampuan dan pemahaman 

yang cukup untuk memberikan rekomendasi pengakuan sks beserta tugas dan wewenang yang 

tercantum di surat rekomendasi, dengan persyaratan: 

a. mendapatkan surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai format berikut 

http://ringkas.kemdikbud.go.id/SRDPLMSIB3; 

b. berasal dari perguruan tinggi yang mahasiswanya lolos seleksi dalam program Magang 

dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) angkatan 3; 

c. lolos seleksi administrasi dan survei kebhinnekaan; serta 

d. bersedia mengikuti proses seleksi dan direkomendasikan oleh Mitra program MSIB yang 

akan didampingi. 

 

Pendaftaran DPL MSIB Angkatan 3 dapat dilakukan melalui tautan 

berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/RegistDPLMSIB3  paling lambat  8 September 2022  

pukul 23.59 WIB. 

 

Kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra dalam merancang program pembelajaran bagi 

mahasiswa tentu dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman mahasiswa serta menyiapkan 

lulusan perguruan tinggi dalam mencapai rencana karir di masa depan. 

 

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim Program MSIB melalui WhatsApp ke Sdri. Ria 

Aprilia (08112547099), Sdri. Risza Putri Elburdah (08561359959), atau Sdri. Dewi Fortuna 

(087886362008). 

 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 
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