
 
PROGRAM PENDIDIKAN MAGANG 

INDIKATOR 

1. Program kerjasama STMIK DCI dalam rangka pengembangan pendidikan system ganda / 

magang sebagai inisiator program  pendidikan system ganda khususnya di Kota Tasikmalaya 

2. Program pendidikan system ganda ini merupakan program yang baru dilaksanakan di STMIK 

DCI 

3. Tujuan dari program ini dapat tercapai terutama manfaat bagi lembaga, bagi dunia usaha / 

industri serta manfaat bagi peserta didik. 

4. STMIK DCI bekerjasama dengan beberapa industri di Jawa Barat memberi kesempatan 

kepada lulusan SMK/SMA dan sederajat untuk mengikuti program kuliah sambil magang 

kerja. Program studi yang dibuka untuk program kuliah sambal magang kerja ini adalah 

Program Studi D3 Manajemen Informatika. 

5. Selama mahasiswa melakukan magang kerja, maka mahasiswa yang bersangkutan 

dibebaskan dari biaya kuliah dan memperoleh uang saku setiap bulan serta  fasilitas lainnya. 

6. Kuliah dilaksanakan di kampus STMIK DCI dan di tempat magang kerja. 

7. Mahasiswa yang berhasil  mengikuti kuliah dan magang kerja akan memperoleh ijazah 

Diploma 3 sebagai Ahli Madya dan Sertifikat Kompetensi Nasional. 

8. Jadwal perkuliahan resmi akan dimulai sesuai Kalender Akademik STMIK DCI, yaitu awal 

bulan September tahun 2022 atau ditentukan lain oleh pihak kampus. 

9. Magang akan dilakukan di perusahaan PT. Kinenta Indonesia yang berlokasi di Purwakarta 

atau PT. Piranti Indonesia yang berlokasi di Subang. 

10. Biaya Kuliah perbulan sebesar RP.450.000 akan dibayarkan langsung oleh perusahaan pada 

kampus. 

11. Mahasiswa akan mendapatkan uang saku sebesar RP.1.300.000 setiap bulannya oleh 

perusahaan. 

12. Syarat-syarat calon mahasiswa magang kerja : 

 Lulusan SMK/SMA/MA atau sederajat 

 Pria atau wanita umur tidak lebih dari 24 tahun 

 Fotocopy KTP 2 Lembar 

 Fas Foto 3x4 berwarna 2 Lembar 

 Fotocopy ijazah / surat keterangan lulus 1 Lembar 

 Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh kampus sebagai Calon Mahasiswa 

Baru atau formulir online di laman pendaftaran.stmik-dci.ac.id 

 Mengisi formulir pernyataan yang ditandatangani oleh orangtua 

 Membayar pendaftaran Rp.250.000 

 Kualifikasi Tinggi Badan Laki – laki Minimal 160 cm dan Perempuan Minimal 155 cm 

 Surat Keterangan Sehat dan Keterangan Tidak Buta Warna 

13. Program ini akan dilaksanakan selama 3 tahun. 



 
 

SURAT PERNYATAAN 

Yang membuat pernyataan dibawah ini : 
 

Nama Calon Mahasiswa : ……………………………………………………………. 
 

Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………………. 
 

Alamat : ……………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………. 
 

No. Telepon/HP : …………………………………………………………….. 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 
 

I. Bersedia melaksanakan segala kewajiban yang telah ditetapkan oleh pihak STMIK DCI 

sebagai berikut : 
 

1. Mengikuti program Perkuliahan dan Magang Kerja pada Program Studi Manajemen 

Informatika D3 STMIK DCI. 
 

2. Bekerja magang dan ditempatkan di Perusahaan Industri yang bekerja sama dengan 

STMIK DCI selama 3 tahun . 
 

3. Mengganti biaya kuliah sebagaimana ketentuan yang berlaku bilamana keluar dari 

program magang. 

II. Dalam melaksanakan Kuliah Magang Kerja ini, saya akan memperoleh hak-hak sebagai berikut 

: 
 

1. Dibebaskan dari kewajiban membayar uang perkuliahan selama mengikuti kerja magang. 
 

2. Memperoleh uang saku setiap bulan. 
 

3. Memperoleh jaminan kesehatan dari tempat bekerja atau rumah sakit rujukan perusahaan. 

 
Tasikmalaya, ………………  

Yang membuat pernyataan Menyetujui Orang Tua/Wali 
 

 
 

 
 

 

...................................................................................................................................................... 

No. Tlp/HP …………………….. 


