
PROSEDUR PENGURUSAN PERMOHONAN 

PENELITIAN/MAGANG 
 
 

1. TUJUAN 

Sebagai pedoman dalam pengurusan permohonan penelitian/magang bagi 

mahasiswa di Fakultas Peternakan (FAPET) IPB.  

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini berlaku dalam pengurusan permohonan penelitian mahasiswa 

FAPET IPB dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. 

 

3. PENGERTIAN/DEFINISI 

3.1. Magang adalah suatu kegiatan untuk menambah pengalaman kerja 

praktis dan keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan bidang 

keahlian studinya dan kemampuan analisis mahasiswa berdasarkan 

kaidah-kaidah ilmiah. Kegiatan magang dapat juga untuk mencari 

alternatif pemecahan masalah yang ditemukan pada perusahaan, 

industri atau lembaga pemerintah. Dalam kegiatan magang, mahasiswa 

merupakan bagian terpadu (integral) dari sistem kerja di perusahaan, 

industri atau lembaga pemerintah tempat magang untuk mendalami 

aspek teknis, manajemen dan teknologi. 

3.2. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang 

memperkaya IPTEKS.  Penelitian dapat berupa percobaan laboratorium, 

percobaan lapangan (di industri, wilayah, perkebunan, dan lain-lain) 

survei lapang, data sekunder, atau studi pustaka. 

3.3. Penelitian atau magang diikuti oleh mahasiswa FAPET IPB dalam rangka 

menyelesaikan salah satu persyaratan untuk penyelesaian studi pada 

program sarjana di Institut Pertanian Bogor. 

 

 

 



4. REFERENSI  

4.1. Keputusan Rektor Institut Pertanian  Bogor Nomor : 204/IT3/DT/2015 tentang 

Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 2015. 

 

5. KETENTUAN UMUM:  

tidak ada 

 

6. PROSEDUR  

6.1 Mahasiswa mengajukan surat penelitian/magang kepada Wakil 

Dekan Akademik melalui Departemen. 

6.2 Staf Administrasi Pendidikan Departemen menerima dan membuat 

surat permohonan penelitian/magang yang ditandatangani oleh 

Ketua Departemen.  

6.3 Ketua Departemen menandatangani surat permohonan 

penelitian/magang, selanjutnya disampaikan kepada Wakil Dekan 

Akademik.  

6.4 Wakil Dekan Akademik menerima permohonan penelitian/magang, 

disposisi kepada Kepala TU untuk ditindaklanjuti. 

6.5 Kepala TU menerima disposisi, memerintahkan Staf Administrasi 

Pendidikan FAPET untuk menyusun surat permohonan 

penelitian/magang kepada instansi terkait. 

6.6 Staf Administrasi Pendidikan FAPET menyusun surat permohonan 

penelitian/magang pada instansi terkait. 

6.7 Kepala TU menerima surat permohonan penelitian/magang dan paraf 

pada surat dimaksud, selanjutnya menyerahkan kepada Wakil Dekan 

Akademik untuk ditandatangani.  

6.8 Wakil Dekan Akademik menandatangani surat permohonan 

penelitian/magang, selanjutnya mengembalikan kepada Bagian 

Administrasi Pendidikan FAPET. 

6.9 Staf Administrasi Pendidikan FAPET IPB menerima surat permohonan 

penelitian/magang yang telah ditandatangani Wakil Dekan 

Akademik, menggandakan untuk arsip dan menyerahkan kepada 

mahasiswa. 



 

7. BAGAN ALIR PROSEDUR 

 

 

8. WAKTU PELAKSANAAN :  2 hari kerja setelah menerima surat disposisi dari KTU.  


