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Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Batch 3 telah dibuka. Untuk mendukung
program tersebut, UGM laksanakan sosialisasi kepada mahasiswa pada Kamis (23/7). Sosialisasi
MSIB ini bertujuan agar mahasiswa UGM dapat mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait
program MSIB. Dengan tersosialisasikan dengan baik, harapannya program ini dapat direspons
secara positif dan antusias oleh mahasiswa.
MSIB merupakan salah satu bentuk dari Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mendukung
peningkatan kemampuan mahasiswa. Program MSIB dilatarbelakangi oleh disrupsi lapangan
pekerjaan yang diprediksi akan terjadi pada beberapa tahun mendatang. MSIB dapat menjadi wadah
yang tepat bagi mahasiswa untuk ini adalah untuk menciptakan kemampuan yang relevan dengan
perusahaan
Program MSIB membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan bimbingan langsung dari
praktisi. Diharapkan program ini dapat membantu mahasiswa dapat berkompetisi di dunia kerja.
Berkaca pada batch sebelumnya, Muhsin menjelaskan beberapa evaluasi terkait pelaksanaan MSIB
yang perlu ditingkatkan.
Dr. Ir. Muhsin Al Anas, S.Pt., IPP selaku Koordinator Program MSIB UGM menerangkan dalam
sosialisasi ini, mahasiswa mendapatkan informasi terkait alur pendaftaran program MSIB dari
persiapan berkas, surat rekomendasi, proses seleksi dari perusahaan, dan persiapan keberangkatan
mengikuti program. Serta kebutuhan berkas administrasi yang harus disiapkan oleh mahasiswa.
“Penyebaran informasi alur proses seleksi kepada mahasiswa, koordinasi dengan prodi atau fakultas
berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan (surat rekomendasi dan rencana mata kuliah yang

akan di rekognisi), dan pendampingan mahasiswa saat mengikuti program MSIB, terutama dalam
pelaksanaan program atau project yang dilakukan perlu ditingkatkan,” ujarnya saat diwawancarai.
Muhsin berharap dengan adanya program sosialisasi ini Program MSIB dapat berjalan dengan baik
dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh
mahasiswa, terutama berkaitan dengan business process yang terdapat di industri. Pengembangan
project dalam MSIB yang menjadi tugas mahasiswa peserta program dapat meningkatkan
keterampilan complex problem solving. Laporan kegiatan mahasiswa dapat digunakan untuk
rekognisi mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa.
Selengkapnya di sini dan di sini.
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