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1Magang Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Center for Digital Society (CfDS) merupakan sebuah pusat kajian 
yang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Gadjah Mada. Merespon pada dinamika sosio-politik kontemporer 
dan teknologi informasi, CfDS berfokus pada kegiatan-kegiatan yang 
berusaha memahami berbagai fenomena dalam masyarakat digital.

Dinamika masyarakat pada era digital ditandai dengan keleluasaan 
bersuara dan berekspresi di ruang digital serta kebebasan dalam 
belajar. Demi mendukung semangat kebebasan belajar dan berupaya 
untuk berkontribusi dalam memperluas pilihan instrumen belajar serta 
mempersiapkan pelajar dengan keterampilan yang dibutuhkan 
industri-industri, CfDS mengadakan program magang yang terbuka 
bagi mahasiswa-mahasiswi dari semua latar belakang pendidikan dan 
semua institusi pendidikan di Indonesia. Program magang CfDS 
ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh atau 
sudah melampaui semester ke-5 di di universitas masing-masing pada 
Semester Ganjil 2021/2022. Magang dilaksanakan selama 4 (empat) 
bulan dengan melalui tahapan seleksi bagi pendaftar. 

Apa itu Program Magang di CfDS?
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CfDS menawarkan program magang dengan durasi 4 (empat) 
bulan. Bagi mahasiswa yang mendaftarkan magang sebagai bagian 
dari program MBKM, magang dapat diklaim sebagai program single 
track dengan jumlah maksimal SKS sebesar 3 SKS.

Jenis Magang apakah yang 
ditawarkan oleh CfDS?

CfDS membuka kesempatan magang pada setiap divisi yang ada 
di CfDS, berikut divisi-divisi tersebut:

Divisi Apa Sajakah 
yang Menawarkan 
Program Magang di CfDS?

Magang Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Divisi Riset

Penelitian menjadi esensi utama dari kegiatan-kegiatan di CfDS. 
Melalui berbagai penelitiannya, CfDS berupaya memberikan ulasan 
fenomena-fenomena terkait cyber security, digital economy, digital 
intelligence, dan topik lainnya yang dapat dengan mudah diakses 
serta dicerna oleh masyarakat dengan beragam latar belakang 
pendidikan. Produk penelitian CfDS hadir dalam beragam bentuk 
seperti Case Study, Digitimes, Commentaries, dan CfDS Explains.

Divisi Event

Untuk menjadi pusat kajian yang produktif, inovatif, dan 
berpengaruh, CfDS melaksanakan acara-acara yang menargetkan 
pada berbagai audiens mulai dari lembaga pemerintahan hingga 
korporasi dan komunitas. Acara-acara seperti bincang santai bersama 
narasumber, diskusi ilmiah, pelatihan, dan program pemberdayaan 
komunitas diadakan sebagai upaya diseminasi hasil penelitian yang 
dilakukan oleh CfDS. 

Divisi Partnership

Dengan menjunjung semangat pelibatan berbagai stakeholder 
dalam perumusan kebijakan dan agenda, CfDS juga terbuka dalam 
melakukan kegiatan kolaborasi dengan pihak luar untuk penelitian 
kerjasama dan acara seperti Digitalk, CEO Talk, Difussion (Digital 
Future Discussion), dll. Divisi Partnership menjadi pilar dalam kegiatan 
kemitraan yang diharapkan dapat menjadi instrumen bagi CfDS untuk 
berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan aktivis, peneliti, 
akademisi, serta pihak-pihak lain dari bermacam kalangan.

Divisi Digital Intelligence Lab

Menggunakan teknik dan metode analisis big data, Divisi DIL 
berupaya melihat dan menemukan perspektif serta pola baru dalam 
isu masyarakat digital yang kemudian akan digunakan untuk kajian-
kajian CfDS. Data diekstrak dari berbagai platform digital sehingga 
dapat menghasilkan perspektif sosio-politik yang dibentuk dari data 
daring, data konvensional, dan media digital. Divisi DIL mengemas 
hasil penelitiannya dalam bentuk-bentuk seperti artikel web, 
infografik, konferensi pers, dsb.
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Siapakah yang melakukan supervisi 
atas kegiatan Pemagang di CfDS?

Magang Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Supervisi atas kegiatan magang akan dilakukan oleh Manajer Divisi 
masing-masing.

Apa Sajakah Tanggung Jawab 
Pemagang dan CfDS sebagai 
Institusi Magang?

Pemagang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai divisi 
pemagang dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
Kewajiban tersebut antara lain:

Divisi Riset

Tanggung Jawab Pemagang

Memproduksi tulisan bulanan (Digitimes).

Memproduksi Report Breakdown.

Memproduksi artikel blog popular mengenai 
topik Cyber Security.

Divisi Event

Menginisiasi kegiatan baru di CfDS mulai dari hulu (bentuk 
acara) hingga ke hilir (promosi).

Divisi Partnership

Mencari dan menginisiasi kolaborasi dengan partner baru.

Membuat press release dan notulen.

Membantu penulisan proposal kegiatan.

Divisi Digital Intelligence Lab (DIL)

Memproduksi output riset berupa artikel berbahasa Inggris 
menggunakan data yang bersumber dari social networking 
sites (SNS).

Secara umum, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk 
menginput sendiri kegiatan Magang yang dilakukannya pada Kartu 
Rencana Studi (KRS) pada prodi asal serta mengkomunikasikan 
mekanisme transfer kredit yang dilakukan pada Prodi asal.

CfDS sebagai institusi berkewajiban untuk:

Tanggung Jawab CfDS

Memberikan supervisi kepada pemagang.

Memberikan remunerasi dan evaluasi kerja dalam bentuk 
nilai yang dapat ditransfer ke dalam bentuk kredit (SKS) 
kepada pemagang yang mendaftarkan program magang 
CfDS. Proses transfer kredit tersebut sepenuhnya merupakan 
kewenangan Prodi asal Mahasiswa pemagang.



54 Center for Digital Society

Siapakah yang melakukan supervisi 
atas kegiatan Pemagang di CfDS?

Magang Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Supervisi atas kegiatan magang akan dilakukan oleh Manajer Divisi 
masing-masing.

Apa Sajakah Tanggung Jawab 
Pemagang dan CfDS sebagai 
Institusi Magang?

Pemagang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai divisi 
pemagang dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 
Kewajiban tersebut antara lain:

Divisi Riset

Tanggung Jawab Pemagang

Memproduksi tulisan bulanan (Digitimes).

Memproduksi Report Breakdown.

Memproduksi artikel blog popular mengenai 
topik Cyber Security.

Divisi Event

Menginisiasi kegiatan baru di CfDS mulai dari hulu (bentuk 
acara) hingga ke hilir (promosi).

Divisi Partnership

Mencari dan menginisiasi kolaborasi dengan partner baru.

Membuat press release dan notulen.

Membantu penulisan proposal kegiatan.

Divisi Digital Intelligence Lab (DIL)

Memproduksi output riset berupa artikel berbahasa Inggris 
menggunakan data yang bersumber dari social networking 
sites (SNS).

Secara umum, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk 
menginput sendiri kegiatan Magang yang dilakukannya pada Kartu 
Rencana Studi (KRS) pada prodi asal serta mengkomunikasikan 
mekanisme transfer kredit yang dilakukan pada Prodi asal.

CfDS sebagai institusi berkewajiban untuk:

Tanggung Jawab CfDS

Memberikan supervisi kepada pemagang.

Memberikan remunerasi dan evaluasi kerja dalam bentuk 
nilai yang dapat ditransfer ke dalam bentuk kredit (SKS) 
kepada pemagang yang mendaftarkan program magang 
CfDS. Proses transfer kredit tersebut sepenuhnya merupakan 
kewenangan Prodi asal Mahasiswa pemagang.



76 Center for Digital Society

Apa Sajakah Hak Pemagang 
dan CfDS sebagai Institusi Magang?

Magang Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pemagang berhak untuk:

Hak Pemagang

Memperoleh remunerasi sesuai yang ditentukan.

Mendapatkan sertifikat digital sebagai pemagang di CfDS.

Memperoleh nilai sesuai dengan yang dengan kredit 
berdasarkan beban tugas yang dikerjakan.

CfDS berhak menghentikan kontrak kerja dengan menyampaikan 
komunikasi kepada institusi mahasiswa apabila terdapat pelanggaran 
pelaksanaan tugas/disiplin atau karena pemagang tidak mampu 
melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban pemagang.

Hak CfDS

Bagaimanakah Cara Mengikuti 
Program Magang di CfDS?

Timeline pendaftaran : 
1 - 11 Mei 2021

Tautan Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui: 

ugm.id/infomagangcfds

Periode magang 
Juni - September 2021 (empat bulan).
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Divisi Event

Mahasiswa Aktif S1 (semester 5 dan 7)

Memiliki ketertarikan pada isu masyarakat digital, event 
management dan media sosial.

Memiliki kemampuan bekerja dengan tim.

Persyaratan Umum

Memiliki pengalaman organisasi dan mengelola event lebih 
diutamakan.

Transkrip akademik terbaru & CV/Resume.

Persyaratan Administrasi

Center for Digital Society

Photo by Elnaz Asadi on U
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Apa Sajakah Persyaratan untuk 
Mendaftar Magang di CfDS?

Divisi Riset

Mahasiswa aktif S1 (semester 5 dan 7, IPK min 3.25)

Memiliki ketertarikan pada isu masyarakat digital.

Memiliki kecakapan bahasa inggris baik lisan maupun tertulis 
(apabila terdapat sertifikasi IELTS/TOEFL/TOEFL like, dapat 
disertakan)

Memiliki pengalaman organisasi lebih diutamakan.

Persyaratan Umum

Transkrip akademik terbaru.

Persyaratan Administrasi

CV/Resume.

Motivation letter (500 kata dalam bahasa inggris)

Esai mengenai isu-isu masyarakat digital 
(500-700 kata dalam bahasa inggris)

Surat izin magang dari fakultas/prodi

Divisi Partnership

Mahasiswa Aktif S1 (semester 5 dan 7)

Memiliki kecakapan bahasa inggris yang baik lisan maupun 
tertulis.

Memiliki ketertarikan pada isu masyarakat digital.

Persyaratan Umum

Memiliki pengalaman bekerja sama dengan media, 
organisasi atau institusi eksternal.

Transkrip akademik terbaru.

Persyaratan Administrasi

CV/Resume.

Memiliki kemampuan bekerja dengan tim.

Motivation letter (500 kata).

Surat izin magang dari fakultas/prodi

Surat izin magang dari fakultas/prodi
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Divisi Digital Intelligence Lab Research

Mahasiswa aktif S1 (semester 5 dan 7, IPK min 3.30)

Memiliki kecakapan bahasa inggris baik lisan maupun 
tertulis.

Persyaratan Umum

Transkrip akademik terbaru.

Persyaratan Administrasi

CV/Resume.

Motivation letter (500 kata dalam bahasa inggris)

Esai mengenai isu-isu masyarakat digital 
(500-700 kata dalam bahasa inggris)

Center for Digital Society

Memiliki minat di bidang riset sosial-politik menggunakan 
data dari social networking sites (SNS)

Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi pengolah data 
(Excel, Tableau, NVivo, Gephi)

M e m i l i k i  p e n g e t a h u a n  d a s a r  m e n g e n a i  b a h a s a 
pemrograman (Python, R) lebih diutamakan.

Bagaimanakah Pemagang dievaluasi 
kinerjanya selama melakukan 
program Magang di CfDS?

Berikut tabel terkait bentuk evaluasi kinerja, komponen nilai akhir 
dan bentuk laporan akhir pemagang yang ditetapkan masing-masing 
divisi.

Divisi Riset Divisi Event

Bentuk Evaluasi

Evaluasi per output 

Evaluasi akhir bulan

Evaluasi akhir program

Evaluasi per output 

Evaluasi akhir program

Komponen Nilai akhir CfDS

Kemampuan penulisan 
akademik

Tanggung jawab dan etos kerja

Kemampuan bekerja dalam tim

Kecepatan 
dan Keefektifan bekerja

Kerjasama Tim

Capaian Kegiatan

Bentuk Laporan Akhir

Laporan magang 
(dalam bentuk poster)

Video pendek testimonial 
pengalaman magang di CfDS

Laporan Magang

Presentasi Pencapaian

Photo by Yura Fresh on Unsplash

Surat izin magang dari fakultas/prodi
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Divisi Partnership Divisi DIL
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Exit Interview
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Center for Digital Society (CfDS)

@cfds_ugm

cfds_ugm

CfDS UGM

facebook.com/cfdsugm

@cfds_ugm

Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor, 
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Website : cfds.fisipol.ugm.ac.id
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