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A. Pendahuluan 

Studi pemerintahan, tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan 

mutakhir yang terjadi dalam lingkup pemerintahan. Jika terjadi perubahan pada 

legal basis penyelenggaraan pemerintahan, maka konsekuensinya akan 

merubah tata kelola pemerintahan baik dalam keseluruhannya maupun aspek 

tertentu dari penyelenggaraan pemerintahan. Pendek kata, studi pemerintahan 

harus mengetahui setiap perkembangan legal basis penyelenggaraan 

pemerintahan. Salah satu upaya untuk memberikan pemahaman mengenai 

kondisi terkini penyelenggaraan pemerintahan adalah melalui program magang 

riset pemerintahan.  

Program magang riset pemerintahan adalah aktifitas akademik yang 

dilaksanakan di luar kelas dengan memadukan konsep teoretik  dan praktik 

pemerintahan yang diarahkan untuk membekali kemampuan praktik 

pemerintahan kepada mahasiswa dalam rangka memperkuat kapasitas 

keilmuan, dan profesionalitas. 

Program Magang Riset Pemerintahan adalah aktivitas akademik di luar 

kelas yang meliputi pemahaman teoretis dan implementasi ilmu pengetahuan 

pemerintahan dalam pekerjaan yang sesuai dengan program studi. Praktek 

program magang yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa akan dapat 

menambah wacana, pengetahuan, dan skill mahasiswa, serta melatih 

mahasiswa agar mampu menyelesaikan permasalahan- permasalahan praktis 

yang ditemukan dalam praktek tersebut dengan menggunakan perspektif 

teoretis ilmu pemerintahan yang diperoleh selama perkuliahan.  
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Program magang ini diharapkan menjadi masa orientasi atau 

pengenalan atmosfir praktek profesi keilmuan yang sedang dipelajari di 

perkuliahan. Pengalaman selama melaksanakan program ini menjadi sangat 

berharga (the most valuable) bagi mahasiswa, jika suatu hari nanti telah 

menyelesaikan masa studinya, bisa menjadi lulusan yang berkualitas, 

professional, dan kapabel. 

 

B. Tujuan Program Magang Riset  

Program ini bertujuan yaitu memberikan kesempatan kepada setiap 

mahasiswa untuk: 

1. Memperkuat dan mempertajam daya analisis mahasiswa dalam 

menyelesaikan permasalahan  praktik pemerintahan; 

2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang keilmuwan  dan praktek 

kerja yang sebenarnya; 

3. Mengembangkan wawasan mahasiswa dalam ranah praktis sebagai bekal 

menuju dunia kerja; 

4. Menumbuhkembangkan daya kritis dan keterampilan mahasiswa; 

5. Mendapatkan pengalaman praktis di lapangan; 

6. Mengembangkan sikap profesionalisme mahasiswa dalam praktek kerja 

yang sebenarnya; 

7. Menstimulasi peningkatan kemampuan dan keterampilan praktis 

mahasisiswa dalam profesi keilmuannya.  
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C. Manfaat Magang Riset  

Program ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

Bagi Program Studi 

1. Magang Riset dapat dijadikan sebagai media untuk mendapatkan umpan 

balik (feed back) dalam pengembangan Program Studi. 

2. Terbentuknya jaringan kerja antara program studi dengan instansi 

pemerintahan. 

 

Bagi Instansi 

1. Kehadiran mahasiswa di instansi pemerintahan dapat membantu instansi 

pemerintah dalam menemukenali  berbagai permasalahan yang dihadapi. 

2. Instansi Pemerintah mendapatkan supporting SDM bagi penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. 

3. Membantu pemerintah daerah dalam implementasi dan instrumentasi 

kebijakan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. 

 

Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa akan memperoleh pengalaman praktis berkaitan dengan 

berbagai permasalahan bidang pemerintahan. 

2. Mahasiswa akan memperoleh kemudahan  dalam mengakses data untuk 

kebutuhan riset. 

3. Mahasiswa dapat mengembangkan integritas dan tanggungjawab dalam 

mengemban amanah profesinya. 
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D. Syarat Magang Riset  

Syarat administratif 

1. Mahasiswa aktif, dibuktikan dengan pemrograman Mata Kuliah Magang 

Riset Pemerintahan; 

2. Sekurang-kurangnya telah menempuh 100 SKS; dibuktikan dengan Foto 

Copy Kartu Hasil Studi (KHS). 

3. Pada saat pelaksanaan Magang Riset Pemerintahan, mahasiswa dapat 

menempuh Mata Kuliah sebanyak-banyaknya 2 (dua) Mata Kuliah (Selain 

Mata Kuliah Magang Riset Pemerintahan, KKN, dan Skripsi). 

Syarat Kualifikasi Akademik 

1. Evaluasi diri (Self Assesment) untuk mengukur kapasitas dan kemampuan 

masing-masing mahasiswa; 

2. Telah lulus Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial dan Metode Ilmu 

Pemerintahan dan Politik; 

3. Lulus Placemen Test 

 

E. Tata Tertib Peserta Selama Pelaksanaan Magang Riset  

1. Menjaga harkat, martabat, dan kehormatan serta nama baik dan citra 

Program Studi, Fakultas, dan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

Perguruan Tinggi yang berasaskan Islam. 

2. Menjunjung Tinggi nilai-nilai kesopanan, kejujuran, profesionalitas dan 

tanggungjawab sebagai insan intelektual dan religius. 

3. Wajib hadir sekurang-kurangnya 80% dari hari efektif sesuai dengan 

ketentuan instansi masing-masing. 
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4. Setiap peserta Magang Riset wajib mengikuti pembekalan Magang, 

sekurang-kurangnya 80% dari total pembekalan. 

5. Setiap peserta Magang Riset harus terlibat aktif dalam segala aktifitas yang 

terkait dengan tema Program Magang Riset.  

6. Memahami dan mendalami semua kebijakan yang menjadi pedoman dan 

dasar hukum sebagai bahan laporan sesuai dengan tema secara spesifik 

dan dominan dalam menjalankan fungsi kerja lembaga atau instansi tempat 

magang. 

7. Menjaga ketertiban dan mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh 

lembaga atau instansi tempat magang Riset. 

8. Semua peserta pada saat mengikuti Magang Riset wajib memakai pakaian 

yang sopan: 

a. Bagi peserta putra: memakai seragam jas almamater dan bersepatu. 

b. Bagi peserta putri: memakai seragam jas almamater, bersepatu, wajib 

berjilbab, dilarang berpakaian ketat. 

c. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pada tempat magang.  

 

F. Tugas dan Kewajiban  Dosen Pembimbing Magang Riset 

Pemerintahan 

Pembimbing Magang Riset Pemerintahan adalah Dosen di beri tugas 

oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM memalui Surat Tugas 

Dekan FISIP UMM membimbing peserta Magang Riset. Dibawah ini uraian 

tugas dan kewajiban Dosen Pembimbing Magang Riset. 

a. Tugas  Dosen Pembimbing Magang Riset sebagai berikut:  
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1. Memberikan bimbingan/ konsultasi secara komprehensif kepada 

mahasiswa minimal 6 kali. 

2. Membantu kesesuaian tempat magang mahasiswa dengan output yang 

diharapkan oleh Program Studi. 

3. Membantu ketepatan pelaksanaan Program Magang Riset agar sesuai 

dengan agenda akademik/ perkuliahan. 

4. Memberikan motivasi dan konsultasi kepada setiap mahasiswa yang 

mengikuti Program Magang Riset Pemerintahan. 

5. Membantu atau memonitoring pelaksanaan program magang baik 

langsung maupun tidak langsung agar pelaksanaan sesuai dengan 

ketentuan panduan magang  riset pemerintahan yang ditentukan pihak 

Program Studi.  

6. Menyelenggarakan ujian atas pelaksanaan program magang riset 

pemerintahan dengan cara menyidangkan laporan mahasiswa. 

7. Memberikan penilaian atas pelaksanaan ujian sidang tersebut dan 

merekapitulasi nilai akhir mahasiswa dengan mepertimbangkan 

rekomendasi nilai dari instansi/lembaga tempat Magang Riset 

Pemerintahan dalam bentuk huruf dengan rincian sebagai beriku: 

8. Membuat laporan akhir pelaksanaan program magang yang harus 

disampaikan kepada Program Studi. 

b. Kewajiban dosen pembimbing dalam pelaksanaan tersebut sebagai berikut: 

1. Mengunjungi mahasiswa ditempat magangnya minimal 2 kali, yaitu 

diawal dan diakhir pelaksanaan program magang 
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2. Menjaga hubungan personal dan organisasional dengan staf atau 

pimpinan lembaga/instansi dimana mahasiswa melaksanakan magang 

riset. Hubungan baik ini dapat diaktualisasikan dengan memberikan 

plakat ucapan terima kasih ( atas nama jurusan, dosen pembimbing 

dan mahasiswa ) kepada perusahaan/ organisasi tersebut. 

3. Membuat laporan akhir monitoring magang riset kepada ketua jurusan. 

 

G. Penulisan Laporan  

1. Setiap peserta Magang Riset wajib membuat Laporan yang terdiri dari : 

a. Laporan insidental 

b. Laporan Akhir 

2. Laporan Insidental adalah laporan dibuat secara individu oleh peserta 

Magang Riset yang berisi kegiatan insidental, sesuai dengan tema yang 

diambil secara spesifik serta dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan 

kepada Pendamping Lapangan. (Form laporan insidental terlampir)  

3. Laporan akhir adalah laporan yang dibuat oleh kelompok, yang memuat 

aktivitas/kegiatan pada tempat Magang Riset. Kedua bentuk laporan akhir 

tersebut dikumpulkan dan dipertanggungjawabkan pada waktu yang akan 

ditentukan selanjutnya. (Sistematikan laporan akhir terlampir) 



 

LAMPIRAN – LAMPIRAN :  

PEDOMAN PENULISAN PROPOSAL MAGANG RISET  

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang : Berisi uraian tentang hal- hal yang melatar belakangi 

rencana riset dan yang melatarbelakangi peserta memilih instansi tempat 

Magang Riset. 

B. Rumusan Masalah : Berisi tentang permasalahan atau fokus yang dipilh 

untuk dijadikan bahan analisa dalam tempat Magang Riset.  

C. Tujuan Magang Riset Pemerintahan : Berisi tujuan yang ingin dicapai 

peserta magang riset pemerintahandalam instansi tempat Magang Riset. 

D. Manfaat  Magangs Riset Pemerintahan : Berisi manfaat yang ingin 

dicapai peserta magang riset pemerintahan  dalam instansi tempat magang 

riset. 

E. Keterkaitan Magang Riset dengan Disiplin Ilmu : Berisi tentang 

keterkaitan tempat magang riset pemerintahan dengan disiplin Ilmu  (Mata 

Kuliah). 

F. Definisi Konseptual : Berisi tentang penarikan batasan yang menjelaskan 

konsep secara singkat, jelas dan tegas 

G. Definisi Operasional: Berisi penarikan batasan yang lebih menjelaskan 

ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep 

H. Metode Penelitian: Berisi tentang tata cara untuk mengumpulkan data dan 

informasi dan melakukan investigasi terhadap data. 

I. Penutup: Berisi kesimpulan atas proposal 

J. Daftar Pustaka: Berisi tentang literatur (Buku, Jurnal, Undang-undang, dan 

lain-lain) yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan proposal ataupun 

laporan akhir 



 

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN AKHIR MAGANG RISET  

BAB I : PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Berisi uraian tentang hal- hal yang melatar belakangi rencana riset dan yang 

melatarbelakangi peserta memilih instansi tempat Magang Riset. 

B. Rumusan Masalah 

Berisi tentang permasalahan atau fokus yang dipilh untuk dijadikan bahan 

analisa dalam tempat Magang Riset.  

C. Tujuan Magang Riset Pemerintahan 

Berisi tujuan yang ingin dicapai peserta magang riset pemerintahandalam 

instansi tempat Magang Riset. 

D. Manfaat  Magangs Riset Pemerintahan 

Berisi manfaat yang ingin dicapai peserta magang riset pemerintahan  dalam 

instansi tempat magang riset. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi pemetaan teori atau konsep yang hendak dijadikan alat untuk 

menganalisis masalah pada tempat magang riset. 

BAB III: DESKRIPSI TEMPAT MAGANG RISET  

Berisi uraian tentang sejarah, struktur organisasi, unit kerja dan hal- hal lain 

yang berkaitan dengan instansi tempat Magang Riset. 

BAB IV: ANALISA HASIL KEGIATAN  



 

A. Pembahasan terhadap Rumusan Masalah 

Berisi analisa pembahasan yang menjadi berdasarkan Tema dan Judul yang 

dipilih. 

B. Target atau Fokus yang dicapai 

Berisi uraian tentang target yang telah dicapai oleh Mahasiswa selama 

pelaksanaan Magang. 

BAB V : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berisi tentag kesimpulan dari Analisa Hasil kegiatan  

B. Saran 

Berisi tentang saran hasil kegiatan.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang literatur (Buku, Jurnal, Undang-undang, dan lain-lain) yang 

dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan proposal ataupun laporan akhir 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Berisi tentang dokumen pendukung, foto kegiatan magang riset, dan lampiran 

laporan kegiatan insidental (format terlampir) 



 

Contoh Halaman Sampul Depan laporan Akhir Magang Riset  

 

 

 

 

 

 

LAPORAN AKHIR MAGANG RISET  

EVALUASI PROGRAM HIBAH UNTUK MASYARAKAT KELURAHAN DI 

KECAMATAN………… 

 

 

 

OLEH : 

KELOMPOK …………. 

1. Nama       (NIM) 

2. Dan seterusnya..... 
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FORM KEGIATAN INSIDENTAL 

Nama Mahasiswa  

 

NIM  

 

Kelompok  

 

Hari, Tanggal  

 

Lokasi  

 

Jam Kegiatan  

 

Hasil Kegiatan/Output  

 

 

 

 

 

 

 

Kendala Kegiatan  

 

Keterangan  

 

Mengetahui, 

Pemberi Tugas 

 

 

 

(....................................) 

 

Mahasiswa 

 

 

 

(...........................) 

 



 

SISTEM PENILAIAN MAHASISWA MAGANG OLEH INSTANSI/ LEMBAGA 

TEMPAT MAGANG RISET 

 

1. Etos Kerja 

Presentase Kategori 

0 – 20  Kurang Sekali 

21 – 40 Kurang 

41 – 60  Cukup 

61 – 80 Baik 

81 – 100  Baik Sekali 

 

2. Kemampuan Melaksanakan Tugas 

Presentase Kategori 

0 – 20  Kurang Sekali 

21 – 40 Kurang 

41 – 60  Cukup 

61 – 80 Baik 

81 – 100  Baik Sekali 

 

Keterangan :  

a. Bobot Etos Kerja (N 1) = 50% 

b. Bobot Kemampuan (N 2) = 50% 

ANGKA HURUF 

0 - 40 E 

40 – 54,9 D 

55 – 59,9 C 

60 – 69,9 C+ 

70 – 74,9 B 

75 – 80 B+ 

81 – 100 A 

 

3. Nilai Akhir dari Tempat Magang diperoleh dari: 

 

 

 

 

NA = N1+N2 

        2 

NA = Nilai Akhir 
N1 = Etos Kerja  
N2 = Kemampuan Melaksanakan Tugas 


