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Demi meningkatkan kemampuan/skill mahasiswa di bidang Informatika, 
serta membangun kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam 
bekerja, Jurusan Informatika UII mengadakan perubahan aturan KP. 
Diharapkan dengan format KP yang baru, mahasiswa memiliki 
pengalaman suasana kerja di perusahaan dan meningkatkan 

kepercayaan diri saat lulus sebagai fresh graduate. 

1.1 Kerja Praktik 

• Kerja Praktik (KP) adalah salah satu 

matakuliah wajib sebagai salah satu syarat 

memperoleh derajat sarjana strata satu (S1). 

1.2 Batasan Kerja Praktik 

• Model KP adalah aktivitas berbatas waktu 

yang di dalamnya terdapat tugas terkait 

bidang keilmuan ke-Informatikaan. 

Mekanisme aktivitas magang/bekerja di 

kantor disesuaikan dengan kebutuhan 

institusi. 

• Jenis institusi tempat pelaksanaan kerja 

Praktik yang diijinkan adalah perusahaan, 

memiliki badan hukum yang resmi. 

Perusahaan KP yang akan dituju harus seizin 

Dosen Pembimbing Akademik terlebih 

dahulu. 

• Waktu pelaksanaan KP tergantung pada jenis 

aktivitas dan lamanya waktu magang yang 

ditawarkan oleh institusi tempat KP, minimal 

1 bulan dan maksimal 6 bulan. Jika lebih dari 

6 bulan, mahasiswa dapat memperpanjang KP 

maksimal 6 bulan lagi dengan melaksanakan 

kewajiban KP yaitu key in KP dan membayar 

perpanjangan KP. 

• Jenis aktivitas yang dikerjakan dalam KP 

merupakan magang dengan batasan waktu 

yang di dalamnya terdapat tugas on-site yang 

terkait bidang ke-Informatikaan, jenis tugas 

dapat diberikan dari institusi (dengan bobot 

tugas yang cukup kompleks) atau berasal dari 

usulan mahasiswa dengan disetujui institusi 

tersebut. 

• Tugas on-site dapat berupa analisis, 

perancangan dan pengembangan system 

(perangkat lunak/jaringan). Untuk KP dengan 

tugas berupa analisis (misalnya untuk 

Jaringan, atau eksplorasi perangkat lunak) 

harus menghasilkan rekomendasi dari hasil 

analisis. Semua bentuk KP yang diusulkan 

tersebut harus dengan persetujuan dosen 

pembimbing untuk dinilai kelayakannya 

menjadi materi sebuah KP. (Tidak 

diperkenankan CMS langsung pakai).  
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KP bersifat individual, setiap mahasiswa bertanggung 
jawab terhadap dirinya sendiri dalam melaksanakan 
magang dan tugas on-site di perusahaan, termasuk 

dalam menyusun laporan KP. 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

• Tujuan KP adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa sebagai insan ulil 

albab untuk menganalisis permasalahan IT di dunia nyata/dunia kerja dan 

menerapkan ilmunya untuk memberikan solusi yang bermanfaat bagi 

permasalahan tersebut. 

1.4 Syarat Kerja Praktik 

•  Sudah menempuh minimal 100 SKS dan mahasiswa sangat dianjurkan untuk 

hanya mengambil 16 SKS termasuk KP sesuai arahan DPA.  

• Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. 

1.5 Prosedur KP 

Prosedur pengambilan KP adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa harus melakukan key in KP dan membayar biaya KP ke bank. 

2. Mahasiswa harus mengkonsultasikan calon instansi/perusahaan tempat KP 

kepada DPA. DPA mengevaluasi kelayakan calon perusahaan tempat KP 

dalam form persetujuan calon perusahaan KP (Form Pendaftaran KP). Form 

tersebut dikumpulkan ke bagian KP/TA. 

3. Fakultas menerbitkan Surat Pengantar/Permohonan Tempat KP. Surat 

Permohonan Tempat KP disampaikan ke Instansi/Perusahaan. Pengiriman 

surat ini disesuaikan dengan kebutuhan, bisa secara langsung dikirim oleh 

fakultas, tetapi bisa juga melalui mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Jika diperlukan, mahasiswa dapat melampirkan proposal kegiatan/aktivitas 

KP kepada perusahaan calon tempat KP bersama dengan surat permohonan 

tempat KP. 

5. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana prosedur pada point (3), 

instansi/perusahaan harus mengirimkan surat balasan diterima tidaknya KP 

mahasiswa bersangkutan. 

6. Apabila tidak disetujui, mahasiswa perlu mencari dan mengusulkan 

perusahaan lain sebagai calon tempat KP dan mengulang  dari point (2). 

7. Apabila disetujui, mahasiswa mengambil surat balasan sekaligus melakukan 

observasi/pembimbingan pertama terhadap pembimbing lapangan. Dalam 

observasi tersebut, mahasiswa diharapkan sudah memiliki gambaran 

aktivitas magang di perusahaan tersebut, dan tugas on-site yang harus 

dikerjakan mahasiswa bersangkutan. Observasi pertama dapat pula 

dilakukan secara online/melalui jalur komunikasi. Salinan surat balasan dari 

instansi/perusahaan harus segera dikirim ke jurusan. 

8. Jurusan akan melakukan penunjukkan dosen pembimbing, memberikan buku 

KP untuk mencatat semua perkembangan kegiatan yang dilakukan 

mahasiswa selama KP. 

9. Buku KP harus selalu dibawa oleh mahasiswa pada saat melakukan magang 
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Kerja Praktik dan pembimbingan ke dosen 

pembimbing. 

10. Topik KP dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing sebelum mahasiswa melakukan 

aktivitasnya di institusi KP. Setelah topik KP 

disetujui dosen pembimbing,  

11. Di akhir magang, tugas on-site yang telah 

selesai dikerjakan harus dipresentasikan ke 

Pembimbing Lapangan dan di bagian akhir 

Buku KP terdapat Form Penilaian 

Pembimbing Lapangan yang harus diisi oleh 

Pembimbing Lapangan. 

12. Mahasiswa mengkonsultasikan hasil magang 

berupa tugas on-site yang telah dikerjakan 

beserta Laporan KP kepada Dosen 

Pembimbing KP. 

13. Jika Tugas dan Laporan sudah baik, maka 

Dosen Pembimbing KP dapat mengisi 

persetujuan pada Form Persetujuan Open 

House. 

14. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk Open 

House yang akan dilaksanakan pada hari 

Selasa pekan ke-4 setiap bulannya, dengan 

melampirkan laporan KP, dan buku KP. 

Batas akhir pendaftaran Open House adalah 

hari Selasa pekan ke-3 setiap bulannya. 

 

1.6 Pembimbingan Kerja Praktik 

• Pembimbing KP adalah dosen yang ditunjuk 

oleh pimpinan jurusan. Setiap masalah yang 

berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan KP 

dikonsultasikan dengan pembimbing. 

 

 

1.7     Sistematika Laporan 

• Laporan merupakan dokumentasi pelaksanaan 

KP. Sistematika laporan ini dibuat untuk bentuk 

KP pembangunan perangkat lunak. Sistematika 

laporan bentuk KP yang lain menyesuaikan 

dengan persetujuan pembimbing KP. 

• Laporan terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu 

bagian pendahuluan, bagian tubuh atau isi 

laporan, dan bagian akhir. 

1.7.1 Bagian pendahuluan 

Bagian pendahuluan terdiri dari: 

a. Judul KP  

b. Lembar pengesahan  

c. Lembar Penyelesaian 

d. Kata pengantar  

e. Sari  

f. Takarir*  

g. Daftar isi  

h. Daftar tabel*  

 

 

Open House dilaksanakan 
tiap hari Selasa pekan 

ke-4 tiap bulannya dan 
batas akhir pendaftaran 

adalah hari Selasa pekan 

ke-3 tiap bulannya. 
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1.7.2 Bagian tubuh laporan 

Bagian tubuh atau isi laporan terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Materi Kerja Praktik  

1.3 Manfaat Penelitian  

1.4 Sistematika Penulisan 

BAB II TEMPAT KERJA PRAKTIK 

2.1 Gambaran Umum Institusi  

2.2 Struktur Organisasi Institusi 

2.3 Lokasi/Lingkungan Institusi 

BAB III  METODOLOGI  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

5.2 Saran 

1.7.3 Bagian akhir 

Bagian akhir terdiri dari: 

a. Daftar pustaka  

b. Lampiran  

Pengelolaan daftar pustaka diwajibkan menggunakan reference management 

software (Mendeley, EndNote, Zotero, dan lain-lain).  

Tersedia File Pedoman Penulisan Laporan KP yang 
dapat menjelaskan lebih detail tata penulisan 

Laporan KP. 
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1.8 Penjelasan Sistematika Laporan 

1.8.1 Bagian pendahuluan 

Judul laporan KP 

Judul laporan KP harus singkat, dan tepat 

menggambarkan isi laporan. (Lihat contoh halaman 

judul laporan KP pada lampiran). 

Lembar pengesahan 

Lembar pengesahan merupakan bukti bahwa laporan 

KP telah disejutui oleh dosen pembimbing. (Lihat 

contoh lembar penge-sahan pada lampiran). 

Lembar penyelesaian 

Lembar penyelesaian merupakan bukti bahwa 

laporan KP telah disejutui oleh pembimbing 

lapangan. (Lihat contoh lembar penyelesaian pada 

lampiran). 

Kata pengantar 

Kata pengantar dapat memuat: 

• Ungkapan rasa syukur atas selesainya 

penyusunan laporan.  

• Tujuan penulisan laporan.  

• Bila dalam pelaksanaan KP dan penulisan 

ter- dapat kesulitan-kesulitan, hal tersebut 

perlu dikemukakan.  

• Ucapan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam pelaksanaan KP.  

• Harapan-harapan penulis terhadap laporan 

KP yang dibuat.  

Sari 

• Sari berisi ikhtisar laporan yang meliputi 

gam- baran singkat materi KP, metode 

analisis dan hasil analisis, metode peran-

cangan dan hasil peran- cangan, batasan 

implementasi dan implementasi, hasil 

analisis kinerja, kesimpulan, dan saran.  

• Pada bagian akhir sari, dituliskan kata-kata 

kunci yang digunakan dalam laporan. 

 

Takarir 

• Takarir memuat daftar padanan kata bahasa 

asing dalam bahasa Indonesia yang 

digunakan. Bahasa asing yang digunakan 

dalam laporan sedapat mungkin dicari 

padanan istilahnya dalam bahasa Indonesia. 

Jika padanan istilah belum ada, dapat dibuat 

istilah baru. 

Daftar isi 

• Daftar isi memuat semua 

bab/subbab/subsubbab dalam laporan dan 

diikuti dengan nomor halaman tempat 

bab/subbab/ subsubbab tersebut terdapat 

dalam laporan. 

Daftar tabel 

• Daftar tabel berisi judul tabel dan nomor ha- 

laman tempat tabel tersebut terdapat dalam 

laporan. 

Daftar gambar 

• Daftar gambar berisi judul gambar disertai 

nomor halaman tempat gambar tersebut 

terdapat dalam laporan. 

 

 

Pengelolaan Daftar 
Pustaka wajib 

menggunakan Reference 
Management Software 

(seperti Mendeley, 

EndNote, Zotero, dll) 
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1.8.2 Bagian tubuh laporan 

1.8.2.1 Pendahuluan 

Latar Belakang 

Latar belakang memuat keterangan-keterangan yang menyebabkan munculnya 

masalah. Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah tersebut. 

Materi Kerja Praktik 

Bagian ini memuat materi KP secara umum yang diberikan oleh institusi dan harus 

diselesaikan oleh mahasiswa. 

Manfaat Penelitian 

Bagian ini memuat uraian tentang manfaat dikembangkannya penyelesaian masalah 

sebagaimana diungkap dalam latar belakang. 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan secara singkat organisasi penulisan laporan, 

serta isi dari setiap bagiannya. 

1.8.2.2 Tempat kerja Praktik 

Gambaran Umum Institusi 

Gambaran umum institusi memuat keterangan-keterangan yang berkaitan dengan 

institusi tempat KP. Keterangan-keterangan tersebut dapat meliputi sejarah singkat 

institusi, bidang usaha, dan lain-lain. 

Struktur Organisasi Institusi 

Bagian ini memuat keterangan tentang struktur organisasi. Bagian organisasi 

(departemen/divisi) tempat kerja Praktik diulas lebih lengkap, termasuk 

hubungannya dengan bagian lain, serta tugas-tugasnya.  

Lokasi/Lingkungan Institusi 

Bagian ini menjelaskan mengenai lokasi/lingkungan tempat institusi tersebut 

berada. 
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1.8.2.3 Metodologi 

Bagian ini memuat uraian tentang langkah- langkah 

penyelesaian masalah selama melakukan KP di 

institusi. Langkah-langkah tersebut harus 

disesuaikan dengan topik KP. 

1.8.2.4 Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Bagian ini memuat uraian tentang hasil dan 

bagaimana hasil tersebut dicapai dari setiap aktivitas 

yang dilakukan selama KP. 

Pembahasan 

Bagian ini memuat pembahasan hasil aktivitas yang 

diperoleh selama melakukan KP. Pembahasan dapat 

berupa uraian tentang mengapa hasil diperoleh, 

kelebihan (keunggulan) dan kelemahan penerapan 

hasil KP bagi institusi. 

1.8.2.5 Simpulan dan saran 

Simpulan 

Bagian ini memuat simpulan-simpulan yang 

merupakan rangkuman dari hasil analisis kinerja 

pada bagian sebelumnya. 

Saran 

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan 

ber-dasar keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan 

dan asumsi-asumsi yang dibuat selama 

pengembangan perangkat lunak. 

1.8.3 Bagian akhir 

Daftar pustaka 

Daftar pustaka memuat semua sumber kepustakaan 

yang digunakan dalam pelaksanaan dan pembuatan 

laporan KP, baik berupa buku, majalah, maupun 

sumber-sumber kepustakaan lain. 

Lampiran 

Memuat keterangan, tabel, gambar, dan hal- hal lain 

yang perlu dilampirkan untuk memperjelas uraian 

dalam laporan. Jika dibuat manual pemakaian atau 

petunjuk teknis perangkat lunak yang dihasilkan, 

dokumen tersebut juga dilampirkan. 

1.9    Open house KP 

Hasil akhir KP wajib dipresentasikan dalam Open 

House yang diselenggarakan setiap hari Selasa pecan 

ke-4 tiap bulannya. Mahasiswa yang akan 

mempresentasikan hasil KPnya mendaftar di Jurusan 

dengan melampirkan draft Laporan KP, dan form 

persetujuan Open House yang ditandatangani 

Pembimbing Lapangan dan Dosen Pembimbing KP, 

serta menyerahkan Log Book, Surat Selesai KP dari 

institusi dan Form Nilai dari Pembimbing Lapangan. 

1.10 Evaluasi dan Penilaian KP 

Penilaian KP didasarkan dari komponen berikut: 

• 40% dosen pembimbing: keaktifan 

bimbingan (40%), problem solving (60%) 

• 20% dosen penguji open house: kemampuan 

presentasi (40%), penguasaan keilmuan 

(60%) 

• 40% pembimbing lapangan (skala 1-5): 

keahlian, kedisiplinan, kerjasama, kejujuran, 

komunikasi. 

Laporan KP dan mendapat acc dari Dosen 

Pembimbing.Laporan KP Laporan kerja Praktik 

yang sudah di-acc dosen pembimbing harus 

dikumpulkan ke Perpustakaan paling lambat 1 bulan 

sesudah pelaksanaan presentasi hasil KP. Warna 

sampul adalah kuning. Sebagai bukti pengumpulan 

laporan, perpustakaan akan memberikan tanda 

terima.  

Mahasiswa dapat 
mengajukan Open House 
KP setelah mendapat acc 

dari Pembimbing 
Lapangan dan Dosen 

Pembimbing KP 
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Bagian KP/TA akan segera mengumumkan nilai akhir KP setelah mahasiswa 

menunjukkan tanda terima laporan. 

Laporan dibuat rangkap tiga: institusi tempat KP, perpustakaan, dan dosen 

pembimbing. Penyerahan laporan KP kepada institusi tempat KP harus dibuktikan 

dengan bukti penerimaan dari institusi. 

1.11 Bagan Prosedur Kerja Praktik 

Mahasiswa mendaftar Open House KP ke Jurusan 
dengan melampirkan draft Laporan KP, Form 
Persetujuan Open House, Log Book, Surat Selesai KP 
dari Institusi, dan Form Nilai dari Pembimbing 

Lapangan 

Diterima? 

Key In

•Key In

•Membayar KP di bank

•Mengambil form pendaftaran KP

•Menghadap DPA untuk persetujuan tempat KP

Div KPTA

•Membawa form persetujuan tempat KP dan bukti
pembayaran

Div KPTA

•Mengambil surat pengantar KP di Bag. KPTA

•Mengambil surat pengantar KP di Bag. KPTA

•Mengirim surat pengantar ke perusahaan

Div KPTA
•Memberikan tanda terima perpus ke Div KPTA

•Mendapat NIlai

•Menyelesaikan magang, mendapat Lembar Selesai KP dalam Laporan serta
meminta nilai dari Pembimbing Lapangan (form nilai di alaman terakhir Log Book)

•Meminta persetujuan Open House

•Mendaftar Open House ke Jurusan

Div KPTA

•Membawa surat balasan ke Bag KPTA untuk meminta surat pengantar dosen
pembimbing dan buku KP

•Bimbingan ke Dosen Pembimbing KP & Magang

•Menyelesaikan magang, mendapat Lembar Selesai KP dalam Laporan serta
meminta nilai dari Pembimbing Lapangan (form nilai di buku KP)

•Meminta persetujuan Open House

Jurusan
•Mendaftar Open House ke Jurusan, melampirkan draft laporan, dan buku KP

•Open House dan mengumpul laporan ke perpustakaan, mendapat tanda terima

Jika tidak 
selesai, 

perpanjangan 
dengan key in 

dan 
membayar KP 

lagi 



 

 

 

KP 
Jagalah nama baik almamater di tempat Anda KP. 
Selalu jujur dan bekerja keras untuk meraih 

kesuksesan. 

Jurusan Teknik Informatika 
Gedung FTI 

Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia 

Informatics.uii.ac.id 

 


