KEMENTERIAN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS PERTANIAN
Jl. Kalimantan Kampus Tegal Boto Jember – Telp (0331)334054Fax 338422
Email: admin.faperta@unej.ac.id

SEGERA

PENGUMUMAN MAGANG PROFESI
Semester Genap 2018/2019
Periode Januari-Mei 2019
Bagi Mahasiswa yang akan memprogramkan Magang Profesi pada Semester GENAP
Tahun Akademik 2018/2019 harap SEGERA mendaftar secara online mulai hari KAMIS 8
2018 s/d JUMAT,
19 November 2018 pukul 16.00 WIB.
Syarat-syarat pendaftaran magang profesi:
1. Mengisi formulir yang disediakan (disetujui dosen wali) dan mengupload secara
online.
2. Pada saat mendaftar telah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 100 sks, dengan IPK
≥ 2,0 dan PP ≥ 85% (mengupload secara online KHS terakhir).
3. Mengupload surat pernyataan bersedia memprogram dan melaksanakan kegiatan
magang profesi pada Semester GENAP 2018/2019 sesuai peraturan pada Pedoman
Magang Profesi Fakultas Pertanian Universitas Jember yang berlaku.
4. Mengupload surat pernyataan bersedia tinggal di wilayah kerja lokasi magang profesi
dan melaksanakan ketentuan/peraturan yang berlaku di lokasi magang profesi,
SERTA memiliki kartu peserta BPJS pada masa pelaksanaan magang profesi.
• Form pendaftaran magang profesi dan surat pernyataan dapat didownload di
www.faperta.unej.ac.id
• Pembekalan direncanakan pada minggu ke-4 Bulan Desember 2018 (hari dan tanggal
pembekalan akan diumumkan lebih lanjut)
• Pada akhir pembekalan diberikan ujian pembekalan tentang: tata laksana magang
profesi, pengetahuaan tentang lokasi magang, dan teori yang terkait dengan bidang
pekerjaan yang akan dilakukan di tempat magang. Nilai ujian pembekalan menjadi
bagian dari nilai akhir kegiatan magang profesi.
• Diharapkan sebelum pembekalan magang mahasiswa sudah mempelajari profil
instasi/perusahaan tempat magang (bisa dari laporan magang profesi) dan teori-teori
terkait dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakan di instansi/perusahaan tempat
magang profesi.

• Untuk

pendidikan

karakter

kemandirian

dan

tanggung

jawab

dalam

perencanaan/program, mahasiswa yang telah mendaftar Program Magang Profesi pada
Semester GENAP Tahun Akademik 2018/2019 (Januari-Mei 2019), jika ia:
a)
b)
c)
d)
e)

MENGUNDURKAN DIRI; atau
TIDAK MEMENUHI PERNYATAAN/ PAKTA INTEGRITAS MAGANG PROEFESI; atau
Tidak Mengikuti Pembekalan Magang; atau
Tidak Program KRS
Tidak melaksanakan Magang Profesi pada semester genap 2018/2019;

maka nilai magang profesi pada periode berikutnya akan diturunkan satu peringkat
• Untuk pendidikan karakter ketangguhan, kemampuan adaptasi/siap bekerja dengan
siapa saja dan dimana saja, maka lokasi dan kelompok mahasiswa magang profesi di
luar daftar lokasi magang profesi yang boleh dipilih mahasiswa ditentukan oleh Komisi
Magang Profesi.
• Magang Profesi adalah Mata Kuliah Unggulan Fakultas Pertanian Universitas Jember
agar mahasiswa:
a) memiliki pengalaman bekerja secara profesional;
b) menunjukkan kompetensi/ profesionalitas mahasiswa di dunia kerja pertanian,
sehingga menjadi SDM yang dibutuhkan oleh stakeholder tempat magang profesi;
c) mendapatkan ide/gagasan ilmiah untuk merancang Manajemen/ Teknologi yang
dibutuhkan stakeholder tempat magang profesi.
Oleh karena itu mahasiswa wajib fokus pada implementasi kegiatan magang profesi dan
dilarang keras melaksanakan kegiatan akademik lainnya (termasuk konsultasi langsung
dengan dosen pembimbing skripsi/akademik).
• Mahasiswa yang berminat magang profesi ke:
a. Balai Besar Tanaman Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan
Obat Tradisional Tawangmangu (mulai Maret 2019 selama 3 bulan)
b. PT Astra Agrolestari/ Kebun Kelapa Sawit (Mulai Januari 2019 selama minimal 3
bulan)
c. PT Kusuma Agrowisata Batu Malang (dikenakan biaya makan siang per bulan)
d. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian Bogor
(mulai Januari 2019 minimal 2 bulan)

Catatan Tambahan:
1. Magang profesi diharapkan dilaksanakan setelah mahasiswa selesai melaksanakan penelitian skripsi
2. Jika penelitian skripsi tersebut pada poin 1 telah dilaksanakan di instansi/perusahaan pertanian,
maka

magang

profesi

mahasiswa

yang

bersangkutan

instansi/perusahaan tempat penelitian skripsinya.

diprioritaskan

dilaksanakan

pada

