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BAB I 

TUGAS UMUM 

 

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, 

budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa 

harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link and match tidak 

saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang 

berubah dengan cepat. Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat 

(MSIB) adalah salah satu program Kampus Merdeka yang dirancang untuk 

memastikan para mahasiswa mendapatkan kompetensi terbaik, kompetensi 

terkini, dan kompetensi terdepan untuk menghadapi dunia masa depan. Berikut 

adalah bagan program penggerak muda pasar rakyat. 

 

 

Gambar 1.1 Bagan Program Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) 

 

Program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar diluar kelas perkuliahan 

untuk mendapatkan hardskill maupun softskill di tempat magang agar lebih 

mantap dalam menghadapi dunia kerja dan karirnya, berkolaborasi dengan 

berbagai perusahaan untuk menjadi mitra, diantaranya adalah Kementerian 

Perdagangan Republik Indonesia yang sekaligus menjadi tempat magang penulis.  
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Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbud Ristek) bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan 

(Kemendag) meluncurkan program Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR). 

Program kerja sama ini merupakan bentuk implementasi Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka berupa program magang bersertifikat yang didesain bagi para 

mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya guna memberi 

dampak penguatan dan pemberdayaan pasar secara konkret. Dalam program ini 

terdapat tiga agenda besar, yaitu Penerapan SNI Pasar Rakyat, Penerapan 

Digitalisasi Pasar, dan Penerapan Sekolah Pasar yang dilaksanakan selama lima 

bulan dengan beberapa kegiatan seperti yang ada dibagan di bawah ini. 

 

 

Gambar 1.2 Pelaksanaan PMPR 

 

Program PMPR Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Sarana 

Distribusi dan Logistik (Ditsardislog) bekerja sama untuk mensukseskan program 

PMPR ini. Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik memiliki tugas pokok untuk 

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan 

evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang logistik dan sarana distribusi 

perdagangan.  

 

 


