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Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI menerima mahasiswa magang
/ praktik kerja dari Perguruan Tinggi di wilayah Semarang dan sekitarnya yang berasal
dari prodi:

Tim Humas (3 orang) :
Ilmu Komunikasi
Desain Komunikasi Visual
Broadcasting / Animasi

Tim Tata Usaha / Barang Milik Negara (3 orang) :
Teknik Sipil
Teknik Elektro (Arus Kuat)
Teknik Informatika (Software – Hardware)

Tim Sumber Daya (2 orang) :
Administrasi Negara / Publik / Kantor

Tim Kelembagaan ( 1 orang) :
Hukum

Tim Sarana Prasarana (1 orang) :
Administrasi Kantor / Publik / Bisnis; Manajemen; Ilmu pemerintahan

Tim Kemahasiswaan (1 orang) :
Sistem Informasi

Tim Akademik (1 orang) :
Manajemen Pendidikan / Administrasi Negara

Tim Sistim Informasi (1 orang) :
Sistem Informasi / Teknik Informatika

Persyaratan Umum :
 Mahasiswa Aktif di bawah Lingkungan LLDIKTI Wilayah VI dan terdata pada

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)
 IPK Minimal 3.0
 Sedang menjalani periode magang (bukan yang sedang aktif kegiatan belajar

mengajar)
 Dapat dibuat skema kerjasama dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus

Merdeka (pelaksanaan magang 1-2 semester)
 Dapat berkomunikasi dengan baik, teliti dan memiliki inisiatif
 Adaptif dengan perkembangan teknologi digital
 Dapat berkomitmen dan mampu bekerja dalam tim
 Diutamakan tinggal di daerah Semarang



Persyaratan Khusus :
Tim Humas

 Mampu membuat konten kreatif
 Social Media Savvy
 Memiliki kemampuan dalam bidang penulisan artikel, fotografi, videografi,

broadcasting, desain grafis, dan animasi
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja (laptop, kamera,

pen tablet, dll)

Tim Tata Usaha dan Barang Milik Negara
 Mampu bekerjasama dalam tim
 Mampu mengoperasikan komputer
 Menguasai jaringan
 Menguasai listrik arus kuat
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Sumber Daya
 Mampu bekerja dengan cekatan
 Mampu mengoperasikan komputer (Ms. Office)
 Mampu menganalisis data sederhana
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Kelembagaan
 Mampu bekerjasama dalam tim
 Mampu mengoperasikan komputer
 Mampu menganalisis dokumen legal
 Mampu membuat draft dokumen legal
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Sarana Prasarana
 Mampu mengoperasikan komputer (office, Data Analytic, Archive Management)
 Mempunyai semangat kerja dan dedikasi tinggi
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Kemahasiswaan
 Mampu bekerjasama dalam tim
 Mampu membuat program sederhana
 Mampu mengolah dan menganalisis data
 Aktif dalam organisasi kemahasiswaan
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Akademik
 Mampu bekerjasama dalam tim
 Mampu mengolah dan menganalisis data
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja

Tim Sistim Informasi :
 Mampu bekerja dalam tekanan
 Menguasai Front end development
 Menguasai html, js, jquery
 Familiar dengan bootstrap studio
 Menguasai Node.js, veu.js, android
 Memiliki perlengkapan sendiri yang mendukung praktek kerja



Persyaratan Administrasi :
 Surat pengantar magang dari Perguruan Tinggi asal ditujukan kepada Sekretaris

LLDIKTI Wilayah VI (Bisa diberikan apabila lolos seleksi dan diterima magang)
 CV dan Portofolio
 Copy transkrip nilai dan Kartu Tanda Mahasiswa
 Syarat di atas dijadikan satu dalam 1 file

Periode pendaftaran: 8 – 20 Juli 2021

Wawancara dan praktik: 26 Juli 2021

Periode magang: 3 – 6 bulan, dan/atau sesuai program MBKM (1-2 semester) dimulai
pada tanggal 1 Agustus 2021

Berkas dikirimkan melalui surel ke: humas@lldikti6.id, dengan subjek “Magang_Tim
humas / Tim TU / Tim Sumber Daya / Tim Kelembagaan / Tim Sarpras / Tim
Kemahasiswaan / Tim Akademik / Tim SI (pilih salah satu)

Paling lambat tanggal 20 Juli pukul 24.00 WIB

Narahubung: DM Instagram @lldikti6

Catatan : Bagi yang diterima magang dimohon bersedia melakukan swab antigen/PCR
secara mandiri dan menyerahkan surat keteranga hasil pemeriksaan (yang masih
berlaku) pada saat masuk magang/kerja praktik hari pertama.
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