KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt, karena penandatanganan Perjanjian Kerjasama
antara Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta dengan PT Media Televisi
Indonesia (Metro TV) pada 22 Februari 2013 di Kampus MMTC Yogyakarta telah
terlaksana. Kerjasama ini disepakati sebagai upaya Pengembangan Profesi SDM Di Bidang
Penyiaran Televisi.
Menindaklanjuti langkah tersebut, pihak Metro TV membuka kesempatan bagi mahasiswa
Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) yang berminat untuk magang di Metro TV. guna
mendukung hal tersebut maka kami menyambut baik dengan memberikan arahan dan
menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Magang yang bertujuan untuk menjadi acuan bagi
mahasiswa yang berminat untuk melaksanakan magang di Metro TV. Diharapkan pedoman
ini akan memudahkan semua pihak yang terkait untuk dapat memfasilitasi mahasiswa yang
akan melakukan magang sambil menyelesaikan skripsi di Metro TV.
Kami menyadari bahwa pedoman ini masih banyak kekurangan, karenanya kami sangat
terbuka untuk masukan agar pedoman lebih sempurna sehingga pelaksanaan magang
mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) di Metro TV di masa-masa yang akan
datang akan lebih baik akan sesuai dengan yang diharapkan semua pihak.
Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam proses penyusunan dan penerbitan buku pedoman ini.

Yogyakarta,

Maret 2013

Ketua

JAMES PARDEDE

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM MAGANG
MAHASISWA STMM (MMTC) YOGYAKARTA DI METRO TV
A . LATAR BELAKANG
Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam
upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan daya saing bangsa.
Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka
sumber daya manusia perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang unggul.
Mahasiswa adalah peserta didik yang masih aktif kuliah yang dituntut untuk
mengetrapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik secara kelompok maupun
mandiri.
B. TUJUAN
Program magang bagi mahasiswa bertujuan untuk :
1. Memperluas wawasan mahasiswa mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan dunia
kerja penyiaran, dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung
pelaksanaan kegiatan di METRO TV
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan para
brodacaster baik senior maupun yunior di Lembaga penyiaran Metro TV
3. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa untuk mengenal secara langsung
manajemen Metro TV
C. URAIAN PROGRAM
1. Batasan dan Ketentuan
a. Definisi Magang
Program Magang adalah:
Suatu kegiatan pembinaan yang dikelola secara terpusat dan merupakan suatu
program pendidikan yang difasilitasi STMM (MMTC) . Kegiatan magang ini tidak
mempunyai beban SKS karena di luar kurikulum STMM (MMTC) Tujuan magang
adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan bidang
tugasnya dibawah koordinasi Metro TV.
Pembinaan ini terutama dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara peserta
program magang dengan tenaga pembimbing dari Metro TV selama minimal 3 (tiga)
s.d 6 (enam) bulan.
b. Perguruan Tinggi Pengirim adalah Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta
Yaitu pihak yang mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program magang pada
PT Media Televisi Indonesia (Metro TV).

c. Lembaga/ Institusi Penerima adalah Metro TV / PT Media Televisi Indonesia Yaitu
pihak yang menerima mahasiswa yang dikirim oleh MMTC dan telah memenuhi
kualifikasi untuk magang di Metro TV.
d. Persyaratan Peserta Magang
1) Sebagai mahasiswa aktif STMM (MMTC)
2) Minimal IPK : 2,75
3) Telah bebas mata kuliah teori & praktikum
4) Bersedia mentaati tata tertib yang berlaku di tempat magang
5) Memenuhi kelengkapan administrasi yang ditentukan
e. Kewajiban Lembaga MMTC :
1) Melakukan sosialisasi program magang pada mahasiswa
2) Menyiapkan form-form kelengkapan administrasi (Surat kesanggupan
magang, surat perilaku baik yang ditandatangani Ka.Prodi
3) Melakukan seleksi
4) Mengumumkan hasil seleksi (tenggat waktu 1 minggu setelah dilakukan
sosialisasi)
5) Membuat surat pengantar magang bagi mahasiswa tsb. untuk Metro TV
6) Melakukan monitoring pelaksanaan magang
f. Kewajiban Metro TV :
1) Merencanakan program magang
2) Menunjuk tenaga pembimbing kepada peserta magang
3) Melakukan monitoring & evaluasi kegiatan magang
4) Memfasilitasi mahasiswa MMTC untuk penyelesaian Skripsi Penciptaan karya
produksi
5) Menjadi petugas penghubung antara Metro TV dengan MMTC
6) Menjamin Kelancaran magang dengan memberikan kompensasi sesuai
dengan ketentuan

D. MEKANISME PELAKSANAAN :
1. Mahasiswa mendaftar dan mengisi form yang telah disiapkan MMTC, serta
menyertakan :
a. Transkrip nilai akademik yang telah disahkan
b. Surat keterangan perilaku baik (ditandatangani oleh Ka. Prodi)
c. Surat Kesanggupan mentaati tata-tertib
d. Surat kesanggupan magang (jangka waktu 3 bulan atau 6 bulan )
1) Seleksi dilakukan oleh TIM MMTC
2) MMTC mengumumkan hasil seleksi dengan tenggal waktu maksimal 1 minggu
(dari batas akhir pengumpulan berkas)
2. Sosialisasi Pembuatan Skripsi Penciptaan Karya Produksi dilaksanakan pada hari
Jumat, 8 Maret 2013.

E. MAGANG
1. Kewajiban Mahasiswa
a. Mentaati tata-tertib yang telah ditentukan oleh Lembaga/Perusahaan
b. Membuat rencana kegiatan magang
c. Melakukan tugas sesuai dengan Job Deskripsi yang telah ditentukan
d. Melakukan tugas tambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi
e. Mambuat laporan kegiatan
f. Kembali ke STMM (MMTC) setelah selesai mengikuti magang
2. Kewajiban Lembaga MMTC
a. Mengumumkan (persyaratan magang : Mahasiswa aktif, bebas matakuliah teori
& praktikum, IPK : 2,75 )
b. Menyiapkan form Pendaftaran Peserta Magang ( surat kesanggupan untuk
magang ; surat keterangan perilaku baik )
c. Melakukan pendaftaran
d. Melakukan seleksi
e. Mengumumkan hasil seleksi
f. Membuat surat pengantar kepada Metro TV untuk mahasiswa yang lolos seleksi
g. Melakukan monitoring kelancaran pelaksanaan magang
3. Kewajiban Metro TV
a. Merencanakan program magang
b. Menunjuk tenaga pembimbing kepada peserta magang
c. Melakukan monitoring & evaluasi kegiatan magang
d. Menjadi petugas penghubung antara Metro Tv dengan MMTC
e. Memfasilitasi pembuatan skripsi penciptaan karya produksi
f. Menjamin Kelancaran magang dengan memberikan kompensasi sesuai dengan
ketentuan.

Lampiran 1
DATA PRIBADI CALON PESERTA
PROGRAM MAGANG
DATA PRIBADI
1.
Nama lengkap
2.
Tempat & Tanggal lahir
3.
4.
5.
6.

Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Prodi/Jurusan
Alamat Perguruan Tinggi

:
Kode Pos :
Tlp
:
Faks
:
Email
:

7.

Alamat Rumah

:
Kode Pos :
Tlp
:
Faks
:
Email
:

Lampiran 2
SURAT KETERANGAN BERKELAKUAN BAIK
Nomor :
/KAPRODI STMM.1/2013

Ketua Program Studi Manarita/Manaprodsi/Matekstosi/Animasi Sekolah Tinggi
Multi Media (MMTC) Yogyakarta menerangkan bahwa :
Nama
Program Studi
Jurusan
NIM
Tempat/ tanggal lahir
Jenis kelamin
Alamat Rumah

:
:
:
:
:
:
:

Adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media (MMTC) Yogyakarta
Selama dibawah binaan dan pengawasan kami yang bersangkutan
Berkelakuan baik
Dan tidak terlibat dalam penggunaan narkotika dan obat-obat
terlarang sejenisnya
Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat pergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta,
Maret 3013
KETUA PROGRAM STUDI

(………………………………………..)
NIP.

Lampiran 3
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
NIM
:
Program Studi :
Jurusan
:
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa jika usulan peserta magang dari saya diterima
maka saya akan mentaati semua aturan-aturan yang diberikan oleh Sekolah Tinggi Multi
Media (MMTC) maupun Dari Metro TV.
Apabila dikemudian hari ternyata terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, maka saya siap
dikenakan sanksi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya

Yogyakarta, …..,

(…………………………………………………)
NIM.

