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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   kembali   menyelenggarakan 

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Angkatan 4. Program ini bertujuan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran di dunia kerja serta 

mewujudkan kolaborasi perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 

 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kolaborasi perguruan tinggi dan DUDI adalah melalui 

penempatan  dosen  pendamping  program  (DPP)  pada  mitra.  DPP  merupakan  perwakilan 

akademisi yang akan mendampingi pelaksanaan program pembelajaran di mitra. Dalam 

menjalankan perannya, DPP memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: 

1.  melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan Program MSIB; 

2.  melakukan validasi dan verifikasi penilaian dari mentor; 

3.  melakukan reviu terhadap rubrik penilaian pembelajaran mahasiswa, penilaian awal              

     (initial assessment), dan penilaian akhir (final assessment) yang ditetapkan mentor; 

4.  melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan kondisi pembelajaran secara umum pada 

masing-masing mitra serta memberikan rekomendasi rancangan kegiatan dan pembelajaran 

agar memenuhi kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran; 

5.  membuat rekomendasi terkait dengan konversi SKS yang disampaikan kepada koordinator 

perguruan  tinggi  (PT)  masing-masing  PT  yang  mahasiswanya  mengikuti  program  di 

institusi mitra yang didampingi; 

6.  melakukan koordinasi dengan mentor dan koordinator PT secara berkala, paling sedikit 

satu kali setiap bulan; dan 

7.  membuat laporan bulanan dan laporan akhir mengenai pendampingan mahasiswa sesuai 

dengan templat. 

 

Memperhatikan peran penting DPP tersebut diatas, dengan hormat kami mohon Saudara dapat 

memberikan rekomendasi dosen terbaik di perguruan tinggi yang Saudara pimpin untuk dapat 

mengikuti seleksi sebagai DPP pada Program MSIB Angkatan 4.
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Pendaftaran bersifat terbuka bagi seluruh dosen yang memiliki kemampuan untuk menjalankan 

tugas dan wewenang sebagai DPP, dengan persyaratan: 

1.  memperoleh surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengikuti Program 

MSIB sesuai templat berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/SRDPPMSIB4; 

2.  memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); 

3.  memiliki  pengalaman  pendampingan  yang  ditunjukkan  dalam  daftar  riwayat  hidup   

     (curriculum vitae) dan dokumen pengalaman/portofolio pendampingan; 

4.  memiliki komitmen dalam melakukan pendampingan dan tidak sedang menjadi DPP atau 

koordinator PT pada Program MBKM lainnya yang ditunjukkan dengan surat pernyataan 

komitmen sesuai templat berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/SPDPPMSIB4; dan 

5.  dinyatakan lulus proses seleksi. 

 

Pendaftaran   DPP   MSIB   dilakukan   secara   daring   (online)   melalui   tautan   berikut 

http://ringkas.kemdikbud.go.id/RegistDPPMSIB4 paling lambat 6 Februari 2023  

pukul 22.00 WIB. 
 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nur Abdillah Siddiq (087750118140) atau 

Sdr. Risza Putri Elburdah (08561359959) selaku narahubung Program MSIB Angkatan 4. 

 

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

 

Plt. Direktur Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan, 
 

 
 

Sri Gunani Partiwi 

Tembusan:                                                                                       NIP 196605311990022001 

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 

3. Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi 

4. Kepala LLDikti Wilayah I-XVI 
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