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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Segala puji bagi Allah SWT, sholawat serta salam semoga senantiasa 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat serta kita 

semua. Sehingga kami dapat menyusun buku panduan kerja praktek bagi mahasiswa 

dalam melaksanakan kerja praktek. Oleh karena itu, buku panduan kerja praktek ini 

merupakan panduan resmi yang harus diikuti oleh mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang akan melaksanakan kerja 

praktek. 

Penyusunan buku panduan kerja praktek ini dibantu oleh banyak pihak. Oleh 

sebab itu, kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbangan tenaga dan 

pikiran hingga terwujudnya buku panduan kerja praktek ini kami sampaikan ungkapan 

rasa terima kasih, terutama sekali kepada Tim Penyusun yang telah memberikan 

sumbangan pikiran dan saran untuk penyempurnaan buku panduan kerja praktek ini. 

Segala upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan buku panduan kerja 

praktek ini. Namun, tidak mustahil dalam buku panduan kerja praktek ini masih 

terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan 

komentar yang dapat dijadikan masukan dalam penyempurnaan buku panduan ini pada 

masa yang akan datang. Semoga buku panduan kerja praktek ini dapat bermanfaat, 

terutama bagi para civitas akademika Jurusan Teknik Informatika dalam meningkatkan 

bobot ilmiah kerja praktek yang ditulisnya. 

 

Semarang,  

Koordinator Kerja Praktek 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Kerja Praktek adalah karya proses mengaplikasikan atau mempraktekkan kemampuan 

dan pengetahuan mahasiswa dalam menganalisa permasalahan terkait Teknologi Informasi 

yang terjadi di dunia kerja serta menuangkannya dalam bentuk Laporan Kerja Praktek dan 

dipresentasikan dalam sebuah seminar di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Wahid Hasyim. 

Tujuan Kerja Praktek (KP) adalah membangun generasi mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim yang siap dalam menghadapi 

permasalahan dan tantangan serta memiliki kemampuan dalam menganalisa permasalahan 

dalam lingkup Teknologi Informasi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, KP haruslah disusun berupa penyelesaian masalah 

yang berlandaskan teori-teori yang diterima mahasiswa dibangku perkuliahan serta 

pengalaman yang diperoleh selama melakukan kerja praktek, dan pengamatan diperusahaan, 

lembaga penelitian, instansi dan lain-lain. 

Penyusunan KP dititik beratkan pada kemampuan dari mahasiswa yang bersangkutan 

juga merupakan suatu kerja sama yang bersifat pembinaan yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing. 
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BAB II 

PROSEDUR KERJA PRAKTEK 

 

2.1 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek 
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2.2    Persyaratan Kerja Praktek 

Mahasiswa harus sudah menempuh minimal 100 SKS 

 

2.3    Pendaftaran Kerja Praktek 

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika yang telah memenuhi persyaratan pengambilan 

KP dapat mendaftar ke Koordinator Kerja Praktek di Jurusan Teknik Informatika 

dengan mengisi formulir pendaftaran KP (telah divalidasi dosen wali) dan menyerahkan 

transkrip nilai. 

 

2.4    Tempat Kerja Praktek 

a. Mahasiswa mengirim surat permohonan KP resmi yang dibuat oleh Fakultas Teknik 

kepada perusahaan/instansi 

b. Tempat pelaksanaan KP dapat berupa: 

1. Instansi Pendidikan 

2. Instansi Pemerintahan 

3. Perusahaan 

4. Manufaktur/Pabrik 

5. Rumah sakit 

c. Mahasiswa membawa surat tugas dari fakultas ketika melaksananakan kerja praktek 

d. Mahasiswa menyerahkan surat ucapan terima kasih dari fakultas ketika kerja praktek 

telah selesai 

 

2.5    Pengambilan Buku Panduan 

Setelah mendapatkan tempat KP, mahasiswa bisa meminta buku panduan KP ke koordinator KP 

 

2.6    Proses Bimbingan Kerja Praktek  

a. Mahasiswa meminta dosen pembimbing KP kepada Koordinator KP setelah 

mendapatkan tempat KP bersamaan pengambilan buku panduan KP 

b. Mahasiswa mengisi surat permohonan bimbingan KP kepada dosen pembimbing yang 

ada di buku panduaan KP 

c. Mahasiswa mengerjakan laporan KP di bawah bimbingan dosen pembimbing KP 

d. Selama melakukan bimbingan/asistensi, mahasiswa wajib mengisi lembar asistensi KP 

untuk melihat kemajuan penulisan laporan KP 
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e. Setiap pertemuan bimbingan/asistensi, mahasiswa wajib menuliskan tanggal dan bab 

yang menjadi bahasan pada waktu bimbingan serta meminta paraf dari pembimbing 

minimal 6 kali bimbingan/asistensi 

f. KP diprogramkan maksimal dalam waktu 2 bulan, bila tidak selesai bisa diperpanjang 

atau dibatalkan sesuai dengan persetujuan dosen pembimbing KP 
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BAB III 

SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

Laporan Kerja Praktek terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Isi dan 

Bagian Akhir.  

3.1  Bagian Awal 

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman pengesahan, 

prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, arti lambang dan singkatan. 

 3.1.1    Halaman Sampul Depan 

a).  Judul Kerja Praktek  

Judul kerja praktek dibuat sesingkat-singkatnya, yang merupakan intisari 

pokok pembahasan dalam topik/tema yang telah usulkan pada saat proses 

bimbingan. 

b).  Maksud Kerja Praktek  

Maksud kerja praktek ialah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh 

Derajat Sarjana S1 Teknik Informatika. 

c).  Lambang Universitas Wahid Hasyim 

Lambang Universitas Wahid Hasyim berbentuk bundar dengan diameter 

sekitar 5,5 cm. 

d).  Nama dan NIM Mahasiswa  

Nama dan NIM mahasiswa yang mengajukan Kerja Praktek ditulis lengkap 

(tidak boleh memakai singkatan) tanpa derajat kesarjanaan dan NIM 

mahasiswa dicantumkan di bawah nama mahasiswa. 

e).  Instansi Yang Dituju  

Instansi yang dituju ialah Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

f).  Tahun penyelesaian Kerja Praktek  

Tahun penyelesaian Kerja Praktek ialah tahun seminar Kerja Praktek dan 

ditempatkan di bawah Universitas Wahid Hasyim Semarang. 

3.1.2    Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, tetapi 

diketik di atas kertas putih. 
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3.1.3    Halaman Pengesahan Laporan 

Halaman ini memuat tanda tangan pembimbing yang menyatakan bahwa laporan 

Kerja Praktek siap untuk diseminarkan. 

3.1.4    Halaman Pengesahan Seminar 

Halaman ini memuat hari dan tanggal dilaksanakan Seminar Kerja Praktek serta 

tanda tangan dosen penguji, dan mengetahui Ka. Prodi. 

3.1.5    Halaman Pernyataan 

Halaman ini berisi pernyataan bahwa isi Kerja Praktek tidak merupakan jiplakan 

juga bukan dari karya orang lain. 

3.1.6    Kata Pengantar 

Halaman ini mengandung uraian singkat tentang maksud KP, penjelasan-

penjelasan, dan ucapan terima kasih. Dalam halaman ini tidak terdapat hal-hal 

yang bersifat ilmiah. 

3.1.7    Daftar Isi 

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

isi Kerja Praktek dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat 

suatu bab atau anak sub bab. Di dalam daftar isi tertera urutan judul, sub judul, 

anak sub judul disertai dengan nomor halamannya. 

3.1.8    Daftar Tabel 

Jika dalam Kerja Praktek terdapat banyak tabel, perlu adanya daftar tabel yang 

memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor halamannya. Tetapi kalau hanya 

ada beberapa Tabel saja, daftar Tabel tidak usah dibuat. 

3.1.9   Daftar Gambar  

Daftar gambar ini berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya. Perlu 

tidaknya suatu daftar gambar itu sendiri, sama persyaratannya dengan daftar 

Tabel. 

3.1.10  Daftar Lampiran 

Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran dibuat bila 

Kerja Praktek dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya memuat urutan 

judul lampiran dan nomor halamannya. 
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3.1.11  Daftar Notasi 

Daftar notasi dan singkatan berupa daftar lambang dan singkatan yang 

dipergunakan dalam Kerja Praktek disertai dengan arti dan satuannya, ditulis urut 

abjad kemudian baru urutan lambang. 

3.1.12  Intisari 

Intisari ditulis dalam Bahasa Indonesia dan merupakan uraian singkat tetapi 

lengkap tentang tujuan Kerja Praktek, metode dan hasil Kerja Praktek. Tujuan, 

metode, dan hasil yang ada pada abstraksi disarikan dari tujuan, tahapan 

pelaksanaan, hasil dan kesimpulan seperti yang diuraikan pada bagian utama 

Kerja Praktek. Karena itu, umumnya intisari terdiri atas alinea dan panjangnya 

tidak lebih dari 1 halaman. 

 

3.2    Bagian Isi 

BAB  I  Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang Masalah 

1.2  Rumusan Masalah 

1.3  Tujuan Kerja Praktek 

1.4  Batasan Kerja Praktek 

BAB  II  Landasan Teori 

Teori mengenai penjelasan hal-hal yang mendasar 

BAB  III  Analisis dan Alternatif Sistem 

3.1  Sejarah Perusahaan dan Struktur Organisasi 

3.2  Analisis Sistem Yang Berjalan 

3.3  Identifikasi Masalah Pada Sistem Berjalan 

3.4  Alternatif Pemecahan Masalah (perancangan, implementasi, hasil, dan 

        pembahasan) 

BAB  IV  Penutup 

4.1  Kesimpulan 

4.2  Saran 

  

3.3    Bagian Akhir 

Bagian akhir mengandung daftar pustaka dan lampiran. 

3.3.1   Daftar Pustaka 
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Daftar pustaka disusun seperti pada usulan Kerja Praktek. 

3.3.2   Lampiran 

Lampiran dipakai untuk mendapatkan data atau keterangan lain yang berfungsi 

untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian utama Kerja 

Praktek. 
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BAB IV 

ATURAN PENULISAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

Aturan Penulisan Laporan KP meliputi: bahan dan ukuran, pengetikan, penomoran, daftar dan 

gambar, dan penulisan nama. 

4.1    Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran meliputi :  

4.1.2    Naskah 

Naskah dibuat di atas kertas HVS Kwarto minimal 80 g/m2 dan tidak bolak-

balik. 

4.1.3    Sampul 

Sampul dibuat dari kertas berwarna biru (untuk Laporan Kerja Praktek), dan 

sedapat-dapatnya diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik (model 

hardcover). Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada 

halaman judul dan dibuat berwarna hitam. 

 

4.2    Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan : 

4.2.1    Jenis huruf 

a) Naskah diketik dengan huruf Times New Roman dengan ukuran font 12 dan 

untuk seluruh naskah harus menggunakan huruf yang sama. Penggunaan 

huruf miring atau persegi, tidak diperkenankan. 

b) Huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah asing. 

c) Notasi huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis 

dengan rapi memakai tinta hitam. 

4.2.2    Bilangan dan Satuan 

a). Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, misalnya, 

10 gr bahan. 

b). Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya berat 

telur 50,5 gr. 

c). Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya m, g, kg, cal. 
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4.2.3   Jarak Baris 

Jarak antara 2 baris dibuat 1,5 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, 

keterangan notasi setelah persamaan, judul tabel dan gambar yang lebih dari 1 

baris dan daftar pustaka, yang diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

4.2.4   Batas Tepi 

Batas-batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut : 

a). tepi atas : 4 cm,  

b). tepi bawah : 3 cm,  

c). tepi kiri : 4 cm,  

d). tepi kanan : 3 cm.  

4.2.5   Pengisian Ruang 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya 

pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan 

sampai ada ruang yang terbuang-buang, kecuali kalau akan mulai dengan alinea 

baru, persamaan, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus. 

4.2.6   Alinea Baru 

Alinea baru dimulai 1,25 cm dari batas tepi kiri. 

4.2.7   Permulaan Kalimat 

Bilangan, lambang, atau rumus algoritma yang memulai suatu kalimat, harus 

dieja, misalnya : Sepuluh ekor tikus.  

4.2.8   Judul Bab, Sub Bab, Anak Sub Bab dan Lain-lain 

a). Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur 

simetris, dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik. 

b). Sub bab ditulis di tengah-tengah, semua kata dimulai dengan huruf besar 

(kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan 

titik. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru. 

c). Anak sub bab diketik dari batas tepi kiri bawah dan dicetak tebal, tetapi 

hanya huruf yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri titik. 

Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai dengan alinea baru. 

d). Sub anak sub bab ditulis mulai dari rata kiri diikuti dengan titik dan ditulis 

dengan huruf miring. Kalimat pertama yang menyusul kemudian, diketik 

terus kebelakang dalam satu baris dengan sub anak sub judul. Kecuali itu sub 
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anak sub judul dapat ditulis langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi 

sebagai sub anak sub judul ditempatkan paling depan dan diberi garis bawah. 

4.2.9   Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus disusun ke bawah, pakailah 

nomor urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan 

garis penghubung (-) yang ditempatkan didepan rincian tidak dibenarkan. 

4.2.10 Letak Simetris 

Tampilan gambar, tabel, judul bab dan sub judul ditulis simetris terhadap tepi 

kiri dan kanan pengetikan. 

 

4.3    Penomeran 

Bagian ini dibagi menjadi penomeran halaman, tabel, gambar dan persamaan. 

4.3.1   Halaman 

a). Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke instansi, diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil (i, ii, iii, iv, …) 

b). Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pengantar (Bab I) sampai ke 

halaman terakhir, memakai angka Arab sebagai nomor halaman (1, 2, 3, …) 

c). Nomor halaman ditempatkan disebelah atas kanan halaman itu. Untuk 

halaman yang ada judulnya, nomor halaman ditulis di sebelah bawah 

tengah. 

d). Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari 

tepi atas atau tepi bawah. 

4.3.2   Tabel 

Tabel diberi nomor dengan angka Arab dan penulisan sesuai BAB. (Contoh : 

Tabel 4.4 Daftar Nama Mahasiswa), judul tabel ukuran huruf 10 pt. Isi tabel spasinya 1. 

4.3.3   Gambar 

Gambar diberi nomor dengan angka Arab dan penulisan sesuai BAB. (Contoh : 

Gambar 4.5 Struktur Organisasi), ukuran huruf 10 pt. 

4.3.4   Persamaan 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia, dan lain-

lainnya ditulis dengan angka Arab didalam kurung dan ditempatkan di dekat batas tepi 

kanan. Contoh: 

Xir+1 = Xir + Vir+1       (3)   
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4.4    Tabel dan Gambar 

4.4.1   Tabel 

a). Nomor tabel yang diikuti dengan judul/nama tabel ditempatkan rata tengah 

di atas tabel, tanpa diakhiri dengan titik. 

b). Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak 

mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan tabel, 

dicantumkan nomor tabel, dan kata lanjutan, tanpa judul. 

c). Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu 

dengan lainnya cukup tegas. 

d). Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat 

memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri 

kertas. 

4.4.2   Gambar 

a). Bagan, grafik, peta dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan). 

b). Nomor gambar yang diikuti dengan judul/nama gambar diletakkan rata 

tengah di bawah gambar tanpa diakhiri titik. 

c). Gambar tidak boleh dipenggal. 

d). Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam 

gambar dan jangan pada halaman lain. 

e). Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas. 

f). Letak gambar diatur supaya simetris. 

g). Gambar harus diberi frame (bingkai) warna hitam. 

 

4.5    Bahasa 

4.5.1   Bahasa Yang Dipakai 

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, dan supaya lebih sempurna, ditambah dengan obyek dan keterangan). 

4.5.2   Bentuk Kalimat 

Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama dan kedua (saya, aku, kami, 

kita, engkau, dan lain-lainnya), tetapi dibuat berbentuk pasif. Pada penyajian 

ucapan terima kasih pada prakata, saya diganti dengan penulis. 

4.5.3   Istilah 
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a). Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah di indonesiakan. 

b). Jika terpaksa memakai istilah asing, maka harus dicetak dengan huruf 

miring. 

 

4.5.4   Kesalahan Yang Sering Terjadi 

a). Kata penghubung, seperti sehingga, dan sedangkan, tidak boleh dipakai 

memulai suatu kalimat. 

b). Kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya 

diletakkan di depan subyek (merusak susunan kalimat). 

c). Kata di mana dan dari kerap kurang tepat pemakaiannya, dan diperlakukan 

tepat seperti kata “where” dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 

Indonesia bentuk yang demikian tidaklah baku dan jangan dipakai. 

d). Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di. 

e). Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. 

 

4.6    Penulisan Nama 

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, daftar pustaka, 

nama yang lebih dari satu suku kata, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti 

dengan singkatan dan derajat kesarjanaan. 

4.6.1   Nama penulis yang diacu dalam uraian 

Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama akhirnya 

saja, dan kalau lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang 

dicantumkan diikuti dengan dkk atau et al : 

a). Menurut Calvin (1978) …… 

b). Pirolisis ampas tebu (Othmer dan Ferstrom, 1943) menghasikan …… 

c). Bensin dapat dibuat dari metanol (Meisel dkk, 1976) …… 

Yang membuat tulisan pada contoh ( c ) berjumlah 4 orang, yaitu Meisel, S.L., 

McCullough, J.P., Leckthaler, C.H., dan Weisz, P.B. 

4.6.2   Nama penulis dalam daftar pustaka 

Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak 

boleh hanya penulis pertama ditambah dkk atau et al. saja. 

Contoh : 
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Meisel, S.L., McCullough, J.P., Leckthaler, C.H., dan Weisz, P.B., 1976, ……   

Tidak boleh hanya : 

Meisel, S.L. dkk atau Meisel, S.L. et al. 

4.6.3   Nama penulis lebih dari satu suku kata 

Jika nama penulis terdiri dari 2 suku kata atau lebih, cara penulisannya ialah 

nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan seterusnya. 

Contoh : 

a). Sutan Takdir Alisyahbana ditulis : Alisyahbana, S.T. 

b). Donald Fitzgerald Othmer ditulis : Othmer, D.F. 

4.6.4   Nama dengan garis penghubung 

Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di 

antara dua suku kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. 

Contoh : 

Sulastin dan Sutrisno ditulis Sulastin-Sutrisno. 

4.6.5   Nama yang diikuti dengan singkatan 

Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu 

dengan suku kata yang ada di depannya. 

Contoh : 

a).  Mawardi A.I. ditulis : Mawardi A.I. 

b).  Williams D. Ross Jr. ditulis : Ross Jr., W.D. 

4.6.6   Derajat kesarjanaan 

Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

 

4.7    Istilah Baru dan Kutipan 

4.7.1   Istilah baru 

Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat 

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu diberikan 

padanya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak sekali menggunakan 

istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di belakang. 

4.7.2   Kutipan 

Kutipan ditulis dalam bahasa aslinya, kalau lebih dari 3 baris, diketik satu spasi, 

dan kalau kurang dari 3 baris, dua spasi. Diketik menjorok ke dalam. Tidak 

diterjemahkan, namun boleh dibahas sesuai dengan kata-kata penulis. 
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4.7.3   Kata Arab 

Transliterasi mengikuti SK Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia. 

 

4.8    Penulisan Daftar Pustaka 

4.8.1    Buku 

Nama, Tahun, Judul Buku (ditulis miring), Nama Penerbit, Kota. 

Contoh:  

Pratama F.I, 2019, Belajar Pemrograman Laravel, Unwahas Press, Semarang. 

4.8.2    Jurnal/Majalah 

Nama Belakang Singkatan Nama Depan. (Tahun). Judul Artikel. Nama Jurnal 

(ditulis miring). Volume(Nomor). Halaman. DOI. 

Contoh: 

Hidayat, A., & Utomo, V. G. (2016). Adaptive online module prototype for 

learning unified modelling language (UML). International Journal of 

Electrical and Computer Engineering, 6(6), 2931–2938. 

https://doi.org/10.11591/ijece.v6i6.10930. 

4.8.3    Makalah Seminar 

Nama, Tahun, Judul Tulisan, Nama Seminar (ditulis miring), Penyelenggara, 

hal. 

Contoh: 

Pratama F.I, 2019, Implementasi K-NN Berbasis Histogram Pada Pendeteksian 

Gambar. SNST10, Unwahas, 10-16. 

4.8.4    Tulisan di Internet 

Nama, Tahun, Judul Tulisan (ditulis miring), Website, Tanggal Akses. 

Contoh: 

Pratama F.I, 2019, Pembukaan Dies Natalis Teknik Informatika Unwahas, 

https://ti.teknik.unwahas.ac.id/news/7/Pembukaan-Dies-Natalis-Teknik-

Informatika-Unwahas-6-Tahun, Diakses 20-2-2019. 
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BAB V 

ATURAN PENULISAN MAKALAH SEMINAR KERJA PRAKTEK 

 

Aturan penulisan makalah seminar kerja praktek meliputi : bahan dan ukuran, pengetikan, 

penomoran, daftar dan gambar, dan penulisan nama. Semua yang ada pada laporan tugas 

akhir sama kecuali pengetikan seperti: 

 

5.1   Pengetikan 

Pada pengetikan disajikan : jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas tepi, 

pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul, perincian ke 

bawah, dan letak simetris. 

1. Jenis huruf 

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 11, dan untuk seluruh naskah 

harus dipakai huruf yang sama. Penggunaan huruf miring atau persegi, tidak 

diperkenankan. 

b. Huruf miring digunakan untuk menuliskan istilah asing. 

c. Notasi huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis 

dengan rapi memakai tinta hitam. 

d. Intisari ditulis miring. 

2. Jarak Baris 

Jarak antara 2 baris dibuat 1 

3. Kolom 

Naskah diketik dalam 2 (dua) kolom kecuali halaman judul, halamam pengesahan, 

daftar isi, daftar notasi dan intisari 
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BAB VI 

SEMINAR KERJA PRAKTEK 

 

6.1    Pendaftaran Seminar Kerja Praktek 

Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika dapat mendaftar seminar KP ke Admin Fakultas 

dengan menyerahkan::  

1. Foto copy KST/KRS mata kuliah KP pada semester berjalan 

2. Foto copy bukti pembayaran ujian seminar KP (slip bank) sejumlah 2 lembar 

3. Draft laporan KP sebanyak 2 eksemplar  

4. Buku panduan KP (Tanda tangan harus komplit) 

5. Lembar keikutsertaan peserta seminar KP sebanyak minimal 10 kali untuk 

mahasiswa regular pagi dan 5 kali untuk mahasiswa regular sore 

6. Surat keterangan selesai dari instansi 

 

6.2    Peraturan Pelaksanaan Seminar Kerja Praktek 

1. Seminar KP dilaksanakan maksimal 3 bulan setelah Kerja Praktek Selesai 

2. Mahasiswa wajib melaksanakan seminar KP dihadapan penguji dan mahasiswa 

3. Mahasiswa menyiapkan naskah laporan KP sebanyak 2 rangkap yang telah 

disahkan dengan tanda tangan basah oleh pembimbing KP 

4. Mahasiswa wajib menghadirkan minimal 10 mahasiswa sebagai peserta seminar 

KP 

5. Mahasiswa mempersiapkan slide powerpoint minimal 5 slide yang memuat hal-hal 

penting mengenai isi laporan 

6. Mahasiswa menyiapkan laporan KP berupa makalah sebanyak minimal 10 rangkap 

yang akan dibagikan kepada peserta seminar KP 

7. Mahasiswa wajib siap 15 menit sebelum acara seminar KP dimulai dan 

mempersiapkan segala perlengkapan 

8. Pakaian pada waktu seminar/ujian: 

a). Pria : memakai kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana hitam, dan 

    sepatu pantofel 

b). Wanita : memakai kemeja putih lengan panjang, berhijab hitam atau dasi hitam 

    (bagi yang tidak berhijab), rok hitam panjang, dan sepatu pantofel 

9. Seminar/ujian dipimpin oleh dosen penguji/dosen pembimbing 
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6.3    Penilaian Seminar Kerja Praktek 

1. Lulus mutlak  

Yaitu tidak ada revisi dari isi KP dan dapat langsung dijilid setelah seminar 

2. Lulus dengan revisi  

Yaitu dinyatakan lulus, tetapi harus melakukan revisi sesuai dengan arahan dosen 

penguji dan diberi waktu revisi maksimal 10 hari setelah seminar KP 

3. Tidak Lulus  

Yaitu mahasiswa harus mengulang seminar KP di hari yang lain 

 

6.4 Yudisium 

Persyaratan yudisium  

1. Mengumpulkan laporan KP yang telah direvisi 

2. Menyerahkan bukti serah terima laporan KP dari instansi 

 



Contoh formulir pendaftaran KP 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN KERJA PRAKTEK 

 

 

Nama Mahasiswa : ………………………………………………………………… 

 

N I M    : ………………………………………………………………… 

 

Program Studi  : ………………………………………………………………… 

 

No. HP / WA  : ………………………………………………………………… 

 

Email   : ………………………………………………………………… 

 

Jumlah SKS yang sudah ditempuh : ………………………………………………… 

 

Instansi yang dituju : ………………………………………………………………… 

 

Alamat   : ………………………………………………………………… 

 

Waktu   : ………………………………………………………………… 

 

 

        Semarang, ………………………. 

Dosen Wali                Pendaftar Kerja Praktek 

 

 

 

 

  

(……………………………)     (……………………………) 

NPP/NIP.       NIM. 

 

 

 

    Koordinator Kerja Praktek 

 

 

 

 
 

    (……………………………) 

    NPP/NIP. 

 

 

 

 



Contoh Surat Keteranngan Selesai KP dari Instansi 

 

 

SURAT KETERANGAN SELESAI KERJA PRAKTEK 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : …………………………………………………………………….. 

Jabatan  :  

Instansi/Perusahaan : 

 

Menerangkan bahwa, mahasiswa dibawah ini: 

Nama   : 

NIM/Prodi  : …………………………………………………………………….. 

Universitas  : …………………………………………………………………….. 

 

“Telah Menyelesaikan Kerja Praktek di ……………………………………………………” 

Periode ……………………………… s/d ……………………………… 

 

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

…………., …………………… 

Mengetahui,   

     

 

(Ttd dan stempel) 

 

Pihak Perusahaan  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh Surat Keterangan Serah Terima Laporan KP dari Instansi 

 

 

SURAT KETERANGAN PENYERAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : ………………………………………………………………. 

 

NIM   : ………………………………………………………………. 

 

Program Studi  : ………………………………………………………………. 

 

“Telah Menyerahkan Laporan Kerja Praktek ke (nama perusahaan/Instansi)“ 

 

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

……………, ……………. 

Penerima,       Hormat saya, 

 

(Ttd dan stempel) 

 

Pihak Perusahaan      Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contoh halaman cover laporan KP 

 

 

 

 

<JUDUL KERJA PRAKTEK> 

 

 

Kerja Praktek 

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat 

Memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Teknik Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh; 

NAMA : 

NIM  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

FAKULTAS TAKNIK 

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 

Tahun 

 



Contoh halaman pengesahan 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Kerja Praktek 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang 

 

Hari : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing,      

 

 

 

 

(…………………………) 

NIDN.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh halaman pengesahan seminar 



 

 

HALAMAN PENGESAHAN SEMINAR 

 

 

 

 

Telah diperiksa, disetujui, dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Kerja Praktek 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang 

 

Hari : 

Tanggal : 

 

 

 

 

 

Dosen Penguji 1,      Dosen Penguji 2, 

 

 

 

 

(…………………………)     (…………………………) 

NIDN.        NIDN. 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Ketua Program Studi Teknik Informatika 

         

 

 

 

(…………………………) 

                               NPP/NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh halaman pernyataan  

 



HALAMAN PERNYATAAN 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama   : 

NIM   : 

Program Studi  : 

 

Menyatakan bahwa laporan Kerja Praktek ini tidak merupakan jiplakan dan juga bukan dari 

karya orang lain. 

 

 

 

 

 

Semarang, ………………. 

Yang menyatakan 

 

 

 

 

 

(……………………………) 

NIM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Permohonan Untuk Menjadi Dosen Pembimbing Kerja Praktek 

 



Kepada Yth. 

.............................................. 

Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik  

Universitas Wahid Hasyim Semarang 

di- 

Semarang 

 

 

Assalamualaikaum Wr.Wb. 

 

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta 

inayah-Nya kepada kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rosulullah 

SAW, beserta keluarga, para sahabat serta kita semua. Salam sejahtera dan bahagia. 

 

Guna melengkapi salah satu syarat memperroleh gelar kesarjanaan Strata-1 bidang teknologi 

mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang, maka dengan ini kami 

sampaikan permohonan untuk memberikan bimbingan Kerja Praktek kepada mahasiswa : 

 

Nama   : ............................................................................................. 

NIM   : ............................................................................................. 

Tempat KP : ............................................................................................. 

Kemudian atas perhatian dan berkenannya saya ucapkan banyak terimakasih. 

 

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

 

 

       Semarang,............................... 

Ka. Prodi Teknik Informatika,    Koordinator KP,  

    

 

 

 

(………………………..........)    (………………........,,,,..…….) 

NPP/NIP.       NPP/NIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR BIMBINGAN/ASISTENSI KERJA PRAKTEK 

 

No Tanggal Materi Konsultasi Prosentase 

Perkembangan 

Tanda Tangan 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Catatan : Harap dibawa setiap konsultasi 

 

 

 


