
Realese Mahasiswa Undika Lolos MSIB 

15 Mahasiswa Undika Lolos Program MSIB, Ada di PT. Microsoft Indonesia Juga DPR RI 

15 Mahasiswa Universitas Dinamika (STIKOM Surabaya) telah lolos program Magang dan Studi 

Independen Bersertifikat (MSIB) Kampus Merdeka Batch 1 Tahun 2021. Belasan mahasiswa 

tersebut dari Fakultas Teknologi dan Informatika semester lima dan semester tujuh ini dinyatakan 

lolos pada 18 Agustus 2021 lalu. 

Program yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbud Ristek RI) 

ini bekerja sama dengan mitra-mitra profesional. 

“Dari 15 mahasiswa tersebut meliputi D3 Sistem Informasi enam mahasiswa, S1 Sistem Informasi 

enam mahasiswa, dan tiga mahasiswa lainnya dari S1 Teknik Komputer” Kata Kepala Bagian 

Pusat Layanan Karir dan Alumni (PLKA) Undika Nurhesti Esa Dwirini. 

Adapun beberapa perusahaan atau instansi tersebut meliputi PT. Andromedia, PT. Microsoft 

Indonesia, PT. Citi Asia Internasional, PT. GITS Indonesia, PT. Gitsolution, PT. Aku Pintar 

Indonesia, PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional, Pemerintah 

Kota Kediri, Yayasan Hasnur Centre, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI).  

Ia menjelaskan program yang baru mulai berjalan tahun 2021 ini hanya bisa diikuti oleh 

mahasiswa aktif dan belum lulus kuliah. Mahasiswa dianjurkan mendaftar melalui platform 

kampusmerdeka.kemdikbud.go.id dan mengikuti seleksi baik tes tulis maupun wawancara dari 

pihak perusahaan.  

“Menariknya mitra-mitra industri yang bekerjasama dengan Dirjen Dikti ini merupakan 

perusahaan yang sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa FTI dan bonafit bagi mahasiswa,” kata 

dia. 

Menurutnya mitra-mitra yang tergabung dalam MSIB ini dapat memberikan pengalaman bekerja 

yang menarik dan penuh tantangan bagi mahasiswa. Sehingga pastinya akan memberikan banyak 

manfaat seperti pengetahuan baru, meningkatkan potensi prestasi berdasarkan bidang ilmu 

masing-masing.  



Hesti berharap semua prodi bisa berpartisipasi mendaftar dalam program MSIB ini. Agar seluruh 

mahasiswa mengetahui, PLKA akan bekerjasama dengan beberapa pihak seperti BEM, HIMA dan 

juga dosen untuk melakukan sosialisasi. Sehingga pada periode kedua akan lebih banyak 

Mahasiswa Undika yang lolos MSIB ini. 

Disamping itu, Dekan Fakultas Teknologi dan Informatika Tri Sagirani, S.Kom. M.MT. 

menyampaikan program MSIB ini sangat membantu mahasiswa untuk mencari pengalaman dan 

praktik ilmu di luar kampus.  

“Kini pemerintah lebih memperhatikan link and match, melalui program Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka, Pemerintah membuka kesempatan pihak kampus dan dunia industri bekerjasama, Ristek 

Dikti memberikan wadah secara langsung melalui MSIB,” kata Dekan FTI. 

Ia menjelaskan dengan adanya wadah tersebut kampus, khususnya mahasiswa bisa dengan mudah 

untuk magang di perusahaan ternama sesuai dengan bidangnya. Sehingga mahasiswa bisa 

mengetahui dan mempraktekkan ilmunya pada dunia usaha sebelum lulus kuliah.  

Pada periode mendatang Undika akan memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Merdeka 

Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Sehingga setelah lulus kuliah sudah memiliki pandangan 

dan lebih siap untuk memulai usaha atau bekerja di perusahaan. 

“Sejauh ini mahasiswa Undika juga merespon baik dengan program MSIB ini. Banyak yang 

mendaftar dan ingin belajar diluar kampus,” katanya. 

Dekan FTI Undika Tri Sagirani berharap mahasiswa yang lolos Program MSIB ini bisa 

menjadikan kesempatan baik ini untuk menimba ilmu langsung di dunia industri, yayasan dan juga 

di pemerintahan. Pihaknya juga sangat berterimakasih pada Kemendikbud yang telah membuat 

dan menjalankan program yang menunjang pendidikan yang memerdekakan siswa, mahasiswa, 

dan juga untuk pengajar. 

“Semoga tujuan profil pelajar pancasila yang dicanangkan Pak Nadiem Makarim bisa terwujud 

dengan program-program MBKM ini,” pesannya. 


