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1. Tujuan 

Sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk pengajuan lokasi dan penentuan dosen 

pembimbing dalam pelaksanaan perkuliahan Magang Riset oleh mahasiswa magister 

Ilmu Biomedis Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 

2. Ruang Lingkup 

Prosedur kerja ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat pada kegiatan Magang Riset, 

yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, program studi dan KPS magister Ilmu Biomedis 

Fakultas Kedokteran Universitas Riau. 

 

3. Istilah dan Definisi 

a. Magang riset adalah matakuliah yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

di bidang Ilmu Biomedis secara langsung di lapangan yang dilaksanakan pada 

semester 2.  

b. Mahasiswa adalah mahasiswa S2 Ilmu Biomedis yang mengambil mata kuliah 

magang riset dengan syarat terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program S2 Ilmu 

Biomedis dan telah lulus mata kuliah Metodologi Riset (IBM 1104), Biostatistik 

(IBM 1105) dan Teknik Riset Biomedis (IBM 1107). 

c. Program Studi adalah Program Studi S2 Ilmu Biomedis FK UNRI 

d. Dosen pembimbing adalah dosen yang ditunjuk melalui SK Dekan sebagai dosen 

pembimbing mahasiswa pada kegiatan magang riset 

e. KPS S2 Ilmu Biomedis adalah Koordinator Program Studi S2 Ilmu Biomedis FK 

UNRI yang ditunjuk melalui SK Rektor UNRI. 

f. Seminar magang riset adalah seminar oleh mahasiswa yang dilaksanakan di akhir 

kegiatan magang riset yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan KPS S2 Ilmu 

Biomedis. Seminar magang riset terbuka untuk mahasiswa S1 Prodi Kedokteran 

atau mahasiswa PPDS. 
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4. Tanggung Jawab 

 

a. Mahasiswa bertanggung jawab mengikuti semua kegiatan pada mata kuliah 

Magang Riset. 

b. Dosen pembimbing bertanggung jawab membimbing mahasiswa dalam kegiatan 

Magang Riset dan memberikan penilaian yang terdiri dari : 1) penilaian partisipasi 

mahasiswa (presensi, log book dan partisipasi aktif ), 2) penilaian seminar magang 

riset dan 3) penilaian laporan. 

c. KPS S2 Ilmu Biomedis bertanggung jawab menyeleksi pilihan mahasiswa untuk 

kegiatan Magang Riset dan memberikan penilaian dalam kegiatan Seminar 

Magang Riset 

d. Prodi bertanggung jawab menyediakan atau menawarkan program kegiatan riset 

untuk mahasiswa Magang Riset. 

 

5. Kriteria Pencapaian 

a. Terlaksananya perkuliahan Magang Riset dengan baik dan dapat menambah 

pengalaman dan pelatihan kerja serta daya analis mahasiswa dalam penerapan ilmu 

dan teknologi khususnya di bidang Ilmu Biomedis. 

b. Adanya nilai mahasiswa untuk mata kuliah Magang Riset. 

 

6. Alur Proses 

a. Prodi menyurati ke KJF/ institusi luar untuk menanyakan kesediaan riset yang 

dapat diikuti oleh mahasiwa dalam kegiatan magang riset. 

b. KJF/ institusi luar mengirimkan surat balasan yang berisi topik riset dan calon 

dosen pembimbing magang riset. 

c. Prodi membuat daftar riset yang dapat diikuti oleh mahasiswa. 

d. Mahasiswa mendaftar dan memilih kegiatan riset yang ditawarkan oleh Prodi dan 

boleh menentukan 2 pilihan (pilihan ke-1 dan ke-2). 

e. KPS S2 Ilmu Biomedik melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian dengan 

peminatan, rencana topik penelitian tesis dan pertimbangan dari calon dosen 

pembimbing. 

f. KPS S2 Ilmu Biomedik mengusulkan kegiatan riset dan dosen pembimbing 

mahasiswa magang riset ke Dekan untuk ditetapkan dalam satu surat penugasan. 

g. Mahasiswa melakukan kegiatan magang riset minimal selama 40 jam dengan 

alokasi waktu sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. 

h. Mahasiswa wajib mentaati tata tertib ataupun prosedur yang ditentukan di tempat 

magang berlangsung. 

i. Mahasiswa menyusun laporan magang riset. 

j. Mahasiswa melakukan seminar magang riset yang dihadiri oleh dosen pembimbing 

dan KPS S2 Ilmu Biomedis sebagai penguji 

k. Mahasiswa mengumpulkan laporan magang riset 

l. Dosen pembimbing memberikan penilaian partisipasi dan penilaian laporan 

mahasiswa dan memberikannya kepada prodi 
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7. Diagram Alir 

 
8. Referensi 

- 

9. Dokumentasi Terkait 

- 

a.Prodi menyurati ke KJF/ institusi luar untuk menanyakan kesediaan 
riset yang dapat diikuti oleh mahasiwa dalam kegiatan magang riset.

a.KJF/ institusi luar mengirimkan surat balasan yang berisi topik riset 
dan calon dosen pembimbing magang riset.

a.Prodi membuat daftar riset yang dapat diikuti oleh mahasiswa.

a.Mahasiswa melakukan pendaftaran magang riset dengan cara 
memilih kegiatan riset yang ditawarkan oleh Prodi Magister Ilmu 

Biomedis. Mahasiswa menentukan 2 pilihan (pilihan ke-1 dan ke-2)

a.KPS S2 Ilmu Biomedik melakukan seleksi berdasarkan kesesuaian 
dengan peminatan, rencana topik penelitian tesis dan pertimbangan 

dari calon dosen pembimbing

a.KPS S2 Ilmu Biomedik mengusulkan kegiatan riset dan dosen 
pembimbing mahasiswa magang riset ke Dekan untuk ditetapkan 

dalam satu surat penugasan

a.Mahasiswa melakukan kegiatan magang riset minimal selama 40 jam 
dengan alokasi waktu sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan dosen 

pembimbing.

a.Mahasiswa wajib mentaati tata tertib ataupun prosedur yang 
ditentukan di tempat magang berlangsung.

a.Mahasiswa menyusun laporan magang riset.

a.Mahasiswa melakukan seminar magang riset yang dihadiri oleh 
dosen pembimbing dan KPS S2 Ilmu Biomedis sebagai penguji

a.Mahasiswa mengumpulkan laporan magang riset

a.Dosen pembimbing memberikan penilaian partisipasi dan penilaian 
laporan mahasiswa dan memberikannya kepada prodi
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10. Unit Terkait 

Prodi Ilmu Biomedis 

Instansi atau Lembaga lokasi Magang Riset 

 

11. Catatan Perubahan 

No. Revisi Halaman Bagian yang dirubah Disetujui oleh Tanggal 

     

     

     

 

 


