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PENGANTAR 

 

 

Dalam melaksanakan pembelajaran aktif, perencanaan pembelajaran diperlukan demi 

mencapai capaian pembelajaran dan memandu kegiatan pengajar dan mahasiswa dalam 

pembelajaran. Buku Rancangan Pengajaran (BRP) yang disusun sebagai hasil pembahasan 

dari Tim Penyusun ini menjadi pedoman bagi pengajar dalam menyelenggarakan 

pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Magang, yang diadakan bagi mahasiswa semester 

7 dan 8 Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.  

 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan BRP ini. Semoga apa yang tertuang dalam BRP ini terlaksana 

secara konsisten dalam pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah Magang.  

 

 

Depok, 1 Juni 2018 

 

Tim Penyusun 
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I. Informasi Umum 

 

1. Nama program studi/jenjang studi : Akuntansi/Sarjana (S1) 

2. Nama mata kuliah   : Magang 

3. Kode mata kuliah    : ECAU609201 

4. Semester ke-    : 7/8 

5. Jumlah SKS    : 6 

6. Metode pembelajaran   : Pembelajaran aktif (Student Centered Active 

  Learning), yang menggunakan metode 

  experiential learning 

7. Mata kuliah yang menjadi prasyarat : Telah lulus minimal 115 SKS 

8. Menjadi prasyarat untuk mata kuliah : -- 

9. Integrasi antara mata kuliah  : -- 

10. Dosen pengampu    : Dosen pembimbing   

11. Deskripsi mata kuliah    :  

Mata ajar ini bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman praktik serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperoleh selama kuliah sehingga lebih dapat mempersiapkan diri untuk bekerja. 

Setelah magang, mahasiswa diminta untuk membuat laporan magang sesuai dengan 

panduan laporan magang. 
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II. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO/Course Learning Outcome) dan  

Kemampuan pada Akhir Tahap Pembelajaran (Sub CPMK) 

 

A. CPMK/CLO: 

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa: 

1. Mampu mengaplikasikan professional skills (Able to apply professional skills) 

2. Mampu berpikir secara kritis (Able to demonstrate critical thinkers) 

3. Mampu melakukan komunikasi tertulis secara baik (Able to demonstrate good 

written communication) 

4. Mampu melakukan komunikasi lisan secara baik (Able to demonstrate good oral 

communication) 

 

B. SUB CPMK/SUB CLO (Kemampuan pada Setiap Akhir Tahap Pembelajaran) 

1. Dapat menunjukkan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat (Able to demonstrate 

a capacity to lifelong learning) 

1.1. Mampu melakukan refleksi secara mendalam (Able to demonstrate an in-depth 

reflection) 

1.2. Mampu menuliskan semua komponen reflective thinking (Able to write all 

components of reflective thinking) 

2. Mampu menyampaikan argumen dan menarik kesimpulan atas suatu permasalahan 

berdasarkan bukti yang mendukung (Able to argue and draw conclusion on an issue 

based on supportive evidence) 

2.1. Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan perbandingan atas pilihan alternatif 

(Able to demonstrate evaluation, analysis and comparison on alternative 

choices) 

2.2. Mampu menunjukkan alasan atas argumen atau solusi yang didukung dengan 

bukti atau referensi yang relevan (Able to demonstrate to justify an argument or 

solution with supporting evidence/relevant references) 

2.3. Mampu menarik kesimpulan (Able to draw conclusion) 

3. Mampu menulis esai/laporan secara jelas dan ringkas (Able to write a clear and 

concise essay/report) 

3.1. Mampu menyusun ide secara logis dalam paragraf dan menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi yang efektif (Able to organize idea logically in 

paragraphs and connect them with effective transition) 

3.2. Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, ejaan yang benar, dan tata bahasa 

yang baik (Able to use appropriate language, correct spelling, and grammar) 

3.3. Mampu menggunakan aturan-aturan akademik (misalnya penulisan referensi) 

dan format yang tepat dalam penulisan esai/laporan (Able to use appropriate 

academic rules (referencing systems, etc) and format in writing essay/report) 

4. Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas dalam presentasi dan diskusi (Able 

to communicate clearly and concisely in presentation and discussion) 

4.1. Mampu menyampaikan konten dengan struktur yang logis (Able to deliver 

content with logical structure) 
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4.2. Mampu menyusun ide dalam suatu presentasi (Able to organize their ideas in a 

presentation) 

4.3. Mampu merancang dan menggunakan alat bantu visual atau teknologi (Able to 

develop and use of visual aids or technology) 
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III. Rencana Pembelajaran 

 

*) O : Orientasi; L : Latihan; U : Umpan Balik 

  

Minggu 

Ke 

Sub CPMK/Sub CLO 

(Kemampuan pada 

Setiap Akhir Tahap 

Pembelajaran) 

Bahan 

Kajian 

Metode 

Pembelajaran 

Waktu yang 

Dibutuhkan 

Pengalaman Belajar 

(*O-L-U) 

Bobot 

Penerapan 

Sub CPMK 

pada MK 

Indikator 

Pencapaian Sub 

CPMK 

Rujukan/ 

Referensi 

1 • Mampu menyampaikan 

argumen dan menarik 

kesimpulan atas suatu 

permasalahan berdasarkan 

bukti yang mendukung 

• Mampu menulis 

esai/laporan secara jelas 

dan ringkas 

• Mampu berkomunikasi 

secara jelas dan ringkas 

dalam presentasi dan 

diskusi 

• Pedoman 

program 

magang 

• Kriteria 

penilaian 

kinerja magang 

• Ketentuan 

penulisan 

laporan magang 

• Ketentuan 

presentasi 

laporan magang 

• Active Lecturing 

• Diskusi 

Kelompok 

150 menit Pengantar oleh 

pengajar 

tentang 

capaian 

pembelajaran 

dan evaluasi 

hasil 

pembelajaran 

(20%) 

Pembelajaran 

aktif, disertai 

dengan praktik 

mengevaluasi 

laporan 

magang (60%) 

Klarifikasi dari 

pengajar atas 

pembelajaran 

aktif (20%) 

7,14% Mahasiswa memperoleh 

nilai minimal 55 

berdasarkan penilaian 

menggunakan rubrik 

penilaian. 

??? 

 

2 Dapat menunjukkan 

kemampuan untuk belajar 

sepanjang hayat 

• Konsep refleksi 

diri 

• Siklus refleksi 

diri 

• Ketentuan 

penulisan 

refleksi diri 

• Active Lecturing 

• Diskusi 

Kelompok 

150 menit Pengantar oleh 

pengajar 

tentang 

capaian 

pembelajaran  

dan evaluasi 

hasil 

pembelajaran 

(20%) 

Pembelajaran 

aktif, disertai 

dengan praktik 

mengevaluasi 

tulisan refleksi 

diri (60%) 

Klarifikasi dari 

pengajar atas 

pembelajaran 

aktif (20%) 

7,14% Mahasiswa memperoleh 

nilai minimal 55 

berdasarkan penilaian 

menggunakan rubrik 

penilaian. 

??? 
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IV. Rancangan Tugas dan Latihan 

 

Minggu 

Ke 
Nama Tugas Sub CPMK Penugasan Ruang Lingkup 

Cara 

Pengerjaan 
Batas Waktu 

Luaran Tugas yang 

Dihasilkan 

1 Evaluasi 

Laporan 

Magang 

Mampu menulis 

esai/laporan secara 

jelas dan ringkas 

Mengevaluasi 

contoh 

laporan 

magang 

Mahasiswa 

diberikan tugas 

kelompok untuk 

mengevaluasi 

laporan magang 

yang sudah pernah 

dibuat oleh 

mahasiswa, dengan 

memperhatikan 

ketentuan penulisan 

laporan magang. 

Kelompok (Di 

Kelas) 

1 Jam Hasil Evaluasi 

Laporan Magang 

2 Evaluasi 

Refleksi Diri 

Dapat 

menunjukkan 

kemampuan untuk 

belajar sepanjang 

hayat 

• Identifikasi 

komponen 

refleksi diri 

• Evaluasi 

contoh 

tulisan 

refleksi diri 

Mahasiswa 

diberikan tugas 

kelompok untuk 

mengidentifikasi 

komponen dari 

suatu contoh tulisan 

refleksi diri serta 

mengevaluasi 

tulisan refleksi diri, 

dengan 

memperhatikan 

ketentuan penulisan 

refleksi diri. 

Kelompok (Di 

Kelas) 

1 Jam Hasil Evaluasi 

Refleksi Diri 

3-14 Jurnal 

Mingguan 

Dapat 

menunjukkan 

Menyusun 

jurnal 

Jurnal mingguan 

digunakan untuk 

Individu Jadwal 

Bimbingan 

Jurnal Mingguan 
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kemampuan untuk 

belajar sepanjang 

hayat 

mingguan atas 

aktivitas yang 

dilakukan 

selama 

magang 

membantu 

mahasiswa 

melakukan refleksi 

diri serta untuk 

dilaporkan kepada 

dosen pembimbing 

agar dosen 

pembimbing 

mengetahui 

aktivitas yang 

dilakukan 

mahasiswa. 

- Laporan 

Magang 

• Dapat 

menunjukkan 

kemampuan 

untuk belajar 

sepanjang hayat 

• Mampu 

menyampaikan 

argumen dan 

menarik 

kesimpulan atas 

suatu 

permasalahan 

berdasarkan bukti 

yang mendukung 

• Mampu menulis 

esai/laporan 

secara jelas dan 

ringkas 

Menyusun 

laporan atas 

aktivitas yang 

dilakukan 

selama 

magang 

Laporan magang 

adalah karya akhir 

yang merupakan 

output dari program 

magang yang 

diikuti oleh 

mahasiswa. 

Individu Batas Waktu 

Pengumpulan 

Laporan 

Magang 

Laporan Magang 
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- Presentasi 

Laporan 

Magang 

• Mampu 

berkomunikasi 

secara jelas dan 

ringkas dalam 

presentasi dan 

diskusi 

Melakukan 

presentasi atas 

laporan 

magang yang 

telah disusun 

Presentasi laporan 

magang adalah 

salah satu 

komponen dalam 

penilaian karya 

akhir mahasiswa 

yang mengikuti 

program magang. 

Individu Jadwal 

Presentasi 

Laporan 

Magang 

Presentasi Laporan 

Magang 
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V. Kriteria Penilaian (Evaluasi Hasil Pembelajaran) 

 

Bentuk Evaluasi Sub CPMK Instrumen/Jenis Asesmen Frekuensi Bobot Evaluasi (%) 

Penilaian Kinerja di Tempat Magang - Rubrik Penilaian 1x 30% 

Penulisan Refleksi Diri Dapat menunjukkan kemampuan 

untuk belajar sepanjang hayat 

Rubrik Penilaian  1x 20% 

Kemampuan Berpikir Kritis Mampu menyampaikan argumen 

dan menarik kesimpulan atas suatu 

permasalahan berdasarkan bukti 

yang mendukung 

Rubrik Penilaian 1x 20% 

Penulisan Laporan Magang Mampu menulis esai/laporan secara 

jelas dan ringkas 

Rubrik Penilaian 1x 15% 

Presentasi Laporan Magang Mampu berkomunikasi secara jelas 

dan ringkas dalam presentasi dan 

diskusi 

Rubrik Penilaian 1x 15% 

Total    100% 

 

Rubrik: 

Rubrik penilaian untuk mata kuliah Magang terdiri dari 3 rubrik penilaian, yaitu: 

1. Rubrik penilaian kinerja magang dari perusahaan, yang akan diisi oleh supervisor dari mahasiswa selama mengikuti program magang 

2. Rubrik penilaian untuk laporan magang, yang terdiri dari penilaian untuk penulisan refleksi diri, berpikir kritis, dan penulisan laporan 

magang, yang akan diisi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji  

3. Rubrik penilaian untuk presentasi karya akhir, yang akan diisi oleh dosen pembimbing dan dosen penguji 
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Rubrik Penilaian Kinerja Magang 

 

No. Kriteria 
Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55-79 ≥ 80 0 - 100 

1 Berpikir Kritis, Kreatif, dan 

Analitis 

Kurang menunjukkan kemampuan 

berpikir kritis, kreatif, dan analitis 

yang cukup baik 

Menunjukkan kemampuan 

berpikir kritis, kreatif, dan 

analitis yang cukup baik 

Menunjukkan kemampuan 

berpikir kritis, kreatif, dan 

analitis yang sangat baik 

  

2 Kemampuan Komunikasi 

Lisan 

Kurang mampu melakukan 

komunikasi lisan dalam pekerjaan 

Mampu melakukan komunikasi 

lisan dalam pekerjaan dengan 

cukup baik 

Mampu melakukan 

komunikasi lisan dalam 

pekerjaan dengan sangat baik 

  

3 Kemampuan Komunikasi  

Tertulis 

Kurang mampu melakukan 

komunikasi tertulis dalam 

pekerjaan 

Mampu melakukan komunikasi 

tertulis dalam pekerjaan dengan 

cukup baik 

Mampu melakukan 

komunikasi tertulis dalam 

pekerjaan dengan sangat baik 

 

4 Kemampuan Teknikal Kurang menguasai kemampuan 

dasar teknis untuk melaksanakan 

pekerjaan magang 

Cukup menguasai kemampuan 

dasar teknis untuk melaksanakan 

pekerjaan magang 

Sangat menguasai kemampuan 

dasar teknis untuk 

melaksanakan pekerjaan 

magang 

  

5 Kemampuan Bekerja Sama 

dalam Tim 

Kurang mampu bekerja sama 

dalam tim 

Dapat bekerja sama dalam tim 

dengan cukup baik 

Dapat bekerja sama dalam tim 

dengan sangat baik 

  

6 Hasil Pekerjaan 

(Kontribusi) 

Pekerjaan kurang memuaskan dan 

tidak memberikan kontribusi 

terhadap pekerjaan tim 

Hasil pekerjaan cukup 

memuaskan dan cukup 

memberikan kontribusi terhadap 

pekerjaan tim 

Hasil pekerjaan memuaskan 

dan memberikan kontribusi 

terhadap pekerjaan tim 

  

  Jumlah         

 

Catatan: (berisi detail penilaian atas komponen-komponen di atas atau komponen lainnya, misalnya inisiatif, disiplin, dan ketekunan) 
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Rubrik Penilaian Laporan Magang dan Presentasi Karya Akhir 

 

LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

PENULISAN LAPORAN MAGANG     

Sub CPMK 1: 

Dapat menunjukkan kemampuan untuk belajar 

sepanjang hayat 

    

1 Sub CPMK 1.1: 

Mampu menjelaskan aktivitas selama 

magang dengan baik dan rinci 

Aktivitas mahasiswa 

dijelaskan dengan kurang 

baik dan kurang rinci. 

Aktivitas mahasiswa 

dijelaskan dengan baik, tetapi 

masih ada yang kurang rinci. 

Aktivitas mahasiswa 

dijelaskan dengan baik dan 

rinci. 

  

2 Sub CPMK 1.1: 

Mampu melakukan refleksi secara 

mendalam 

Menunjukkan refleksi yang 

minimal atas pengalaman 

magang. Sudut pandang dan 

interpretasi tidak didukung 

dengan argumentasi atau 

didukung dengan 

argumentasi yang salah. 

Tidak menyajikan contoh 

atau menyajikan contoh 

yang tidak relevan, ketika 

diperlukan. 

Menunjukkan refleksi secara 

umum atas pengalaman 

magang. Sudut pandang dan 

interpretasi didukung dengan 

argumentasi. Menyajikan 

contoh-contoh yang sesuai, 

ketika diperlukan. 

Menunjukkan refleksi yang 

mendalam atas pengalaman 

magang. Sudut pandang 

dan interpretasi dituliskan 

secara mendalam dan 

didukung dengan 

argumentasi. Menyajikan 

contoh-contoh yang jelas 

dan detail, ketika 

diperlukan. 

 

3 Sub CPMK 1.2: 

Mampu menuliskan semua komponen 

reflective thinking 

Terdapat komponen yang 

tidak dijelaskan dan/atau 

penjelasan tidak 

sepenuhnya memenuhi 

persyaratan yang diminta 

dalam pedoman magang. 

Sebagian besar pertanyaan 

dijawab secara minimal, 

Semua komponen dijelaskan 

dan penjelasan memenuhi 

semua persyaratan yang 

diminta dalam pedoman 

magang. Sebagian besar 

pertanyaan dijawab secara 

memadai. 

Semua komponen 

dijelaskan dan penjelasan 

memenuhi semua 

persyaratan yang diminta 

dalam pedoman magang. 

Setiap pertanyaan dijawab 

secara menyeluruh. 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

tidak memadai, atau tidak 

dijelaskan sama sekali. 

 NILAI PENULISAN REFLEKSI DIRI 

(JUMLAH NILAI KOMPONEN 

DIBAGI 3) 

    

Sub CPMK 2: 

Mampu menyampaikan argumen dan menarik 

kesimpulan atas suatu permasalahan 

berdasarkan bukti yang mendukung 

        

1 Sub CPMK 2.1: 

Mampu melakukan evaluasi, analisis, dan 

perbandingan atas pilihan alternatif 

Kurang mampu untuk 

menerapkan kompetensi 

teknis (pengetahuan dan 

keahlian akuntansi) dalam 

melakukan perbandingan, 

evaluasi, atau analisis 

Menunjukkan kemampuan 

yang baik dalam menerapkan 

kompetensi teknis 

(pengetahuan dan keahlian 

akuntansi) dalam melakukan 

perbandingan, evaluasi, atau 

analisis  

Menunjukkan kemampuan 

yang sangat baik dalam 

menerapkan kompetensi 

teknis (pengetahuan dan 

keahlian akuntansi) dalam 

melakukan perbandingan, 

evaluasi, atau analisis 

 

2 Sub CPMK 2.2: 

Mampu menunjukkan alasan atas argumen 

atau solusi yang didukung dengan bukti 

atau referensi yang relevan 

Kurang mampu untuk 

mengembangkan 

argumentasi disertai dengan 

bukti atau referensi relevan 

yang mendukung 

Menunjukkan kemampuan 

yang baik dalam 

mengembangkan 

argumentasi disertai dengan 

bukti atau referensi relevan 

yang mendukung 

Menunjukkan kemampuan 

yang sangat baik dalam 

mengembangkan 

argumentasi disertai dengan 

bukti atau referensi relevan 

yang mendukung 

 

3 Sub CPMK 2.3: 

Mampu menarik kesimpulan 

Kurang mampu untuk 

melakukan sintesis dan 

menarik kesimpulan 

Menunjukkan kemampuan 

yang baik dalam melakukan 

sintesis dan menarik 

kesimpulan  

Menunjukkan kemampuan 

yang sangat baik dalam 

melakukan sintesis dan 

menarik kesimpulan 

 

 NILAI CRITICAL THINKING 

(JUMLAH NILAI KOMPONEN 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

DIBAGI 3) 

Sub CPMK 3: 

Mampu menulis esai/laporan secara jelas dan 

ringkas 

        

1 Sub CPMK 3.1: 

Mampu menyusun ide secara logis dalam 

paragraf dan menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi yang efektif 

Sebagian besar paragraf 

tidak memiliki kesatuan 

atau koherensi serta 

kurangnya hubungan antar 

paragraf. 

Secara umum, ide disusun 

secara terpadu dan koheren 

serta menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi yang 

memadai. 

Menyusun ide secara logis 

dalam paragraf dan 

menghubungkan antar 

paragraf dengan transisi 

yang efektif. 

  

2 Sub CPMK 3.2: 

Mampu menggunakan bahasa yang sesuai, 

ejaan yang benar, dan tata bahasa yang 

baik 

Tidak menggunakan kaidah 

bahasa yang baik dan benar 

Masih terdapat kesalahan 

dalam menggunakan kaidah 

bahasa yang baik dan benar 

Menggunakan bahasa 

Indonesia yang baik dan 

benar 

 

3 Sub CPMK 3.3: 

Mampu menggunakan aturan-aturan 

akademik (misalnya penulisan referensi) 

dan format yang tepat dalam penulisan 

esai/laporan 

Tidak menggunakan 

sitasi/daftar referensi yang 

sesuai dengan konvensi 

yang benar 

Masih terdapat kesalahan 

dalam menggunakan 

sitasi/daftar referensi yang 

sesuai dengan konvensi yang 

benar 

Menggunakan sitasi/daftar 

referensi yang sesuai 

dengan konvensi yang 

benar 

  

 NILAI PENULISAN LAPORAN 

MAGANG (JUMLAH NILAI 

KOMPONEN DIBAGI 3) 

    

PRESENTASI LAPORAN MAGANG         

Sub CPMK 4: 

Mampu berkomunikasi secara jelas dan ringkas 

dalam presentasi dan diskusi 

    

1 Sub CPMK 4.1: 

Mampu menjelaskan materi presentasi 

secara baik 

Kurang mampu 

menjelaskan materi yang 

dipresentasikan, termasuk 

Mampu menjelaskan materi 

yang dipresentasikan dengan 

baik, termasuk kemampuan 

Mampu menjelaskan materi 

yang dipresentasikan 

dengan sangat baik, 
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LAPORAN MAGANG (DINILAI DOSEN 

PEMBIMBING DAN PENGUJI) 

Unsatisfactory Satisfactory Exemplary Score 

< 55 55 - 79 ≥ 80 
 

kurangnya kemampuan 

dalam menjawab 

pertanyaan 

yang baik dalam menjawab 

pertanyaan 

termasuk kemampuan yang 

sangat baik dalam 

menjawab pertanyaan 

2 Sub CPMK 4.2: 

Mampu menyampaikan ide dengan 

menggunakan bahasa, suara, gestur, dan 

tempo presentasi yang tepat 

Informasi dan ide dijelaskan 

dengan struktur atau urutan 

logis yang kurang baik 

sehingga informasi sulit 

untuk dipahami. 

Informasi dan ide dijelaskan 

dengan struktur atau urutan 

logis yang memadai sehingga 

informasi dapat dipahami. 

Informasi dan ide 

dijelaskan dengan struktur 

atau urutan yang logis dan 

menarik sehingga informasi 

dapat dipahami dengan 

mudah. 

  

3 Sub CPMK 4.3: 

Mampu merancang dan menggunakan alat 

bantu visual atau teknologi 

Alat bantu presentasi 

(misalnya slide) yang 

digunakan tidak menarik 

dan tidak mendukung 

presentasi. 

Alat bantu presentasi 

(misalnya slide) yang 

digunakan menarik, dan 

mendukung presentasi secara 

baik. 

Alat bantu presentasi 

(misalnya slide) yang 

digunakan sangat menarik, 

mendukung presentasi 

dengan sangat baik, serta 

dapat menggunakannya 

secara baik. 

  

 NILAI PRESENTASI LAPORAN 

MAGANG (JUMLAH NILAI 

KOMPONEN DIBAGI 3) 
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GIBBS REFLECTIVE CYCLE (Gibbs, 1988) 
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