KATA PENGANTAR
Pada kesempatan ini, kami panjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya sehingga
penyusunan dokumen “Standar Operasional Prosedur Kerja Praktik” Program Studi
Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera ini dapat diselesaikan sesuai dengan
waktu yang diharapkan. Dokumen ini berisi mengenai prosedur standar kerja praktik
yang mencakup proses pendaftaran hingga proses penilaian. Dokumen ini
diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan standar bagi
mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan kerja praktik. Selain itu, dokumen ini juga
disusun sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan di
Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Tim penyusun menyadari
bahwa dokumen yang telah disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu,
penyempurnaan secara berkala dan berkelanjutan akan terus dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan di program studi. Saran serta kritik yang membangun juga
diharapkan dalam penyempurnaan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
Lampung Selatan, November 2019

Tim Penyusun
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I. PENDAHULUAN
Kerja praktik (kode matakuliah EL4202) adalah matakuliah wajib di Program Studi
Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dengan beban 2 SKS. Kerja
praktik dimaksudkan sebagai proses belajar dan bekerja di suatu
perusahaan/instansi untuk mendapatkan pengalaman kerja serta melakukan
pengamatan terhadap pekerjaan yang bersesuaian dengan kompetensi program
studi, dalam hal ini bidang teknik elektro. Mahasiswa juga diharapkan mampu
mengenali
dan
menganalisa
permasalahan
yang
ada
pada
suatu
perusahaan/instansi serta mampu mengaplikasikan kemampuan atau keahlian yang
dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan pengalaman yang
telah didapatkan selama melaksanakan kerja praktik, mahasiswa diharapkan
mampu beradaptasi dengan mudah di lingkungan kerja baik di perusahaan/instansi
setelah lulus dari Program Sarjana Institut Teknologi Sumatera.
Dalam upaya menjelaskan perincian atau standar tetap
yang harus dilakukan dari awal sampai akhir
penyelenggaraan administrasi serta ketentuan teknis
maka dirasa perlu untuk membuat sebuah dokumen
prosedur yang memuat informasi tersebut.

mengenai urutan pekerjaan
yang mencakup proses
pelaksanaan kerja praktik,
resmi standar operasional

II. TUJUAN
Tujuan penyusunan dokumen standar operasional prosedur kerja praktik adalah
sebagai berikut:
1. Sebagai pedoman atau panduan standar bagi dosen, tenaga kependidikan
(tendik), dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kerja praktik;
2. Untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan di program studi;
3. Memudahkan pengawasan dan pengontrolan dalam penyelenggaraan kerja
praktik.
III. PROSEDUR STANDAR
Prosedur standar kerja praktik di Program Studi Teknik Elektro Institut Teknologi
Sumatera ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Prosedur standar kerja praktik.
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Pengumpulan
Laporan Akhir

3.1 Pendaftaran
3.1.1 Syarat dan ketentuan
Syarat dan ketentuan pendaftaran kerja praktik adalah sebagai berikut:
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Program Studi Teknik Elektro Institut
Teknologi Sumatera;
2. Telah lulus matakuliah dengan beban minimum 90 SKS;
3. Memiliki nilai Indeks Prestasi (IP) ≥ 2,00 (skala 4,00) yang dibuktikan dengan
fotokopi transkrip nilai terbaru;
4. Telah mendapatkan persetujuan dosen wali;
5. Beban SKS matakuliah Kerja Praktik (kode EL4202) diambil setelah
mahasiswa menyelesaikan kerja praktik di perusahan/instansi yang dituju;
6. Pendaftaran kerja praktik dilakukan paling lambat 2 bulan sebelum waktu
pelaksanaan kerja praktik;
7. Mahasiswa menyiapkan proposal pengajuan kerja praktik (hanya jika
perusahaan/instansi meminta).
Apabila salah satu syarat dan ketentuan diatas tidak dipenuhi, maka mahasiswa
tidak diperkenankan untuk mengajukan pendaftaran kerja praktik.
3.1.2 Prosedur Pendaftaran
Prosedur pendaftaran kerja praktik adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa menghubungi perusahan/instansi yang dituju untuk memastikan
ketersediaan posisi sebagai peserta kerja praktik;
2. Mahasiswa melengkapi seluruh dokumen persyaratan administrasi yang
meliputi: isian formulir pengajuan surat pengantar kerja praktik dan fotokopi
transkrip nilai terbaru;
3. Mahasiswa meminta persetujuan dosen wali (tatap muka) mengenai
pendaftaran kerja praktik dengan membawa seluruh dokumen persyaratan
administrasi;
4. Mahasiswa menyerahkan dokumen persyaratan administrasi (telah
ditandatangani) ke Koordinator Kerja Praktik melalui tendik program studi;
5. Verifikasi dokumen persyaratan administrasi oleh Koordinator Kerja Praktik
 Mahasiswa yang dinyatakan TELAH MEMENUHI persyaratan
administrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan
surat pengantar kerja praktik;
 Mahasiswa yang dinyatakan BELUM MEMENUHI persyaratan
administrasi,
maka
mahasiswa
yang
bersangkutan
tidak
diperkenankan mengajukan surat pengantar kerja praktik sampai
seluruh persyaratan administrasi pendaftaran terpenuhi;
6. Tendik membuat surat pengantar kerja praktik dan ditandatangani oleh
Koordinator Program Studi;
7. Tendik menyerahkan surat pengantar kerja praktik ke Jurusan yang
membawahi Program Studi Teknik Elektro untuk pembuatan surat
permohonan kerja praktik ke perusahaan/instansi yang dituju;
8. Mahasiswa mengecek status pembuatan surat permohonan kerja praktik di
Jurusan melalui tendik program studi.
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Gambar 2. Diagram alir prosedur pendaftaran kerja praktik.

3.2 Permohonan dan Konfirmasi Penerimaan
Prosedur
permohonan
dan
konfirmasi
penerimaan
kerja
praktik
di
perusahaan/instansi yang dituju adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa
menyerahkan
surat
permohonan
kerja
praktik
ke
perusahaan/instansi yang dituju baik secara langsung ataupun melalui pos.
Tidak diperkenankan menyerahkan surat tersebut melalui media sosial atau
instant messaging software (facebook, line, whatsapp, dll.), kecuali atas
arahan atau instruksi dari pihak perusahan/instansi terkait;
2. Setelah surat permohonan kerja praktik diserahkan, mahasiswa harus
menunggu konfirmasi penerimaan dari perusahaan/instansi yang dituju.
Apabila mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan TIDAK DITERIMA, maka
mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dengan
menyertakan bukti surat penolakan dari perusahaan/instansi terkait.
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Gambar 3. Diagram alir prosedur permohonan dan konfirmasi kerja praktik.

3.3 Pelaksanaan
Syarat dan ketentuan pelaksanaan kerja praktik adalah sebagai berikut:
1. Kerja praktik dilaksanakan dalam jangka waktu 30 - 60 hari kerja;
2. Pelaksanaan kerja praktik tidak mengganggu kegiatan perkuliahan pada
semester yang sedang berjalan;
3. Mahasiswa melaksanakan kerja praktik sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan;
4. Mahasiswa mengerjakan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan arahan
atau instruksi dari pembimbing/penanggung jawab lapangan di
perusahaan/instansi tersebut;
5. Mahasiswa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dengan penuh
tanggung jawab;
6. Mahasiswa harus mematuhi segala aturan yang berlaku pada
perusahaan/instansi tersebut;
7. Mahasiswa harus melakukan observasi mengenai topik yang akan dikaji dan
kemudian didiskusikan dengan pembimbing/penanggung jawab lapangan di
perusahaan//instansi serta dosen pembimbing kerja praktik di program studi;
8. Topik yang dikaji harus bersesuaian dengan bidang keilmuan, dalam hal ini
bidang teknik elektro;
9. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dan lembar kegiatan harian yang
ditandatangani oleh pembimbing/penanggung jawab lapangan di
perusahaan/instansi terkait;
10. Mahasiswa wajib menyusun draft laporan kerja praktik selama pelaksanaan
kerja praktik berlangsung;
11. Selama pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa harus bertingkah laku sopan
dan selalu menjaga nama baik institusi atau almamater;
12. Setelah kerja praktik berakhir, mahasiswa menyerahkan lembar penilaian
kepada pembimbing/penanggung jawab di perusahaan/instansi untuk diisi
(ditandatangangi dan dilengkapi dengan cap basah perusahaan);
13. Apabila didalam pelaksanaan kerja praktik mengalami kendala, maka
mahasiswa yang bersangkutan dapat menghubungi dosen pembimbing kerja
praktik di program studi.
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Gambar 4. Diagram alir prosedur pelaksanaan kerja praktik.

3.4 Pelaporan
Mahasiswa yang telah menyelesaikan kerja praktik wajib melakukan pelaporan
kepada dosen pembimbing kerja praktik di program studi mengenai apa saja yang
telah dikerjakan selama melaksanakan kerja praktik di perusahaan/instansi yang
dituju. Pelaksanaan pelaporan juga disertai dengan bimbingan dan diskusi mengenai
draft laporan kerja praktik yang telah disusun sesuai dengan topik yang dikaji.
3.4.1 Syarat dan Ketentuan
Syarat dan ketentuan pelaporan hasil kerja praktik adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa telah menyusun draft laporan kerja praktik sesuai dengan format
penulisan laporan yang dikeluarkan oleh program studi;
2. Pelaksanaan bimbingan kerja praktik dilakukan minimal sebanyak 4 kali tatap
muka;
3. Tidak diperkenankan melakukan bimbingan melalui media sosial atau instant
messaging software, kecuali atas arahan atau instruksi dari dosen
pembimbing;
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi point (1)-(3) tidak diperkenankan untuk
mengajukan seminar kerja praktik.
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3.4.2 Prosedur Pelaporan
Prosedur pelaporan adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa menyerahkan draft laporan kerja praktik (dalam bentuk
hardcopy) yang telah disusun selama melaksanakan kerja praktik;
2. Apabila draft laporan kerja praktik telah disetujui oleh dosen pembimbing,
maka mahasiswa kemudian mengajukan permohonan seminar kerja praktik.

2

disetujui?

Gambar 5. Diagram alir prosedur pelaporan dan bimbingan kerja praktik.
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3.5 Seminar
Mahasiswa mempresentasikan laporan hasil kerja praktik kepada dosen penguji
melalui seminar kerja praktik.
3.5.1 Syarat dan ketentuan
Syarat dan ketentuan seminar kerja praktik adalah sebagai berikut:
1. Telah melaksanakan kerja praktik;
2. Mahasiswa wajib melaksanakan seminar kerja praktik paling lambat 60 hari
terhitung setelah pelaksanaan kerja praktik berakhir (dibuktikan dengan surat
telah menyelesaikan kerja praktik dari perusahaan/instansi terkait);
3. Apabila point (2) tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib melaksanakan
kerja praktik ulang;
4. Telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, dalam hal ini laporan
kerja praktik dinyatakan telah disetujui (bukan dalam bentuk draft);
5. Pendaftaran seminar kerja praktik dilakukan paling lambat 3 hari sebelum
waktu pelaksanaan seminar;
6. Seminar kerja praktik wajib dihadiri oleh 1 dosen penguji dari program studi
dan minimal 20 mahasiswa dari program studi atau lintas program studi
sebagai peserta seminar;
7. Seminar kerja praktik dilaksanakan pada waktu yang telah disepakati antara
mahasiswa yang akan melaksanakan seminar dan dosen penguji;
8. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja praktik kepada dosen penguji paling
lambat 3 hari sebelum pelaksanaan seminar kerja praktik;
9. Mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 seminar kerja praktik di Program
Studi Teknik Elektro yang dibuktikan dengan kartu kendali keikutsertaan
seminar kerja praktik dan telah ditandatangani oleh setiap dosen penguji
atau dosen penanggung jawab pada saat seminar berlangsung;
10. Mahasiswa wajib menyiapkan berita acara, form penilaian seminar, serta
daftar hadir peserta seminar (masing-masing 1 rangkap) dan diserahkan
kepada dosen penguji sesaat sebelum seminar berlangsung;
11. Tidak diperkenankan melaksanakan seminar pada saat mahasiswa yang
bersangkutan sedang ada kelas perkuliahan.
Apabila salah satu syarat dan ketentuan diatas tidak dipenuhi, maka mahasiswa
tidak diperkenankan untuk melaksanakan seminar kerja praktik.
3.5.2 Prosedur Seminar
Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan seminar kerja praktik adalah sebagai
berikut:
1. Mahasiswa melengkapi seluruh dokumen persyaratan pendaftaran seminar
kerja praktik (telah ditandatangani) yang meliputi: isian formulir seminar kerja
praktik, lembar penilaian dari perusahaan/instansi, lembar kegiatan harian,
kartu kendali keikutsetaan seminar kerja praktik, dan laporan kerja praktik
yang telah disetujui oleh dosen pembimbing;
2. Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen penguji mengenai waktu
pelaksanaan seminar dan kemudian menyerahkan laporan kerja praktik yang
telah disetujui oleh dosen pembimbing;
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3. Mahasiswa menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi
pengajuan seminar kerja praktik yang telah ditandatangani ke Koordinator
Kerja Praktik melalui tendik program studi;
4. Verifikasi dokumen oleh Koordinator Kerja Praktik
 Mahasiswa yang dinyatakan TELAH MEMENUHI persyaratan
administrasi, maka mahasiswa tersebut dapat melaksanakan seminar
kerja praktik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 Mahasiswa yang dinyatakan BELUM MEMENUHI persyaratan
administrasi,
maka
mahasiswa
yang
bersangkutan
tidak
diperkenankan melaksanakan seminar kerja praktik sampai seluruh
persyaratan administrasi pendaftaran seminar terpenuhi;
5. Mahasiswa melaksanakan seminar kerja praktik. Mahasiswa yang
dinyatakan TIDAK LULUS seminar, maka mahasiswa yang bersangkutan
wajib melakukan pelaporan dan bimbingan ulang dengan dosen pembimbing
dengan terlebih dahulu melakukan perbaikan laporan kerja praktik
berdasarkan notula seminar;
6. Dosen penguji menyerahkan seluruh dokumen administrasi seminar (telah
ditandatangani) ke Koordinator Kerja Praktik melalui tendik program studi.
Catatan:
 Notulis seminar kerja praktik dapat ditunjuk dari salah satu peserta
seminar.
 Mahasiswa wajib mengumpulkan daftar hadir peserta seminar kerja
praktik kepada dosen penguji sesaat setelah seminar berakhir.
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Gambar 6. Diagram alir prosedur pendaftaran dan pelaksanaan seminar kerja praktik.

3.6 Penilaian
Prosedur penilaian kerja praktik adalah sebagai berikut:
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F

1. Koordinator Kerja Praktik melakukan rekapitulasi nilai kerja praktik yang
mencakup 3 penilaian, yaitu:
 Penilaian dari pembimbing/penanggung jawab kerja praktik di
perusahaan/lembaga (P1);
 penilaian oleh dosen pembimbing (P2);
 Penilaian hasil seminar kerja praktik oleh dosen penguji (P3).
Nilai akhir (

) kerja praktik adalah sebagai berikut:

Mahasiswa dinyatakan LULUS matakuliah kerja praktik dengan nilai
minimum adalah C (
;

Pembimbing
Koordinator
Program Studi
Mahasiswa

Penilian

Koordinator Kerja
Praktik

2. Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS matakuliah kerja praktik, maka
Koordinator Kerja Praktik memberikan 2 rekomendasi opsi kepada dosen
pembimbing, yaitu:
a. Mahasiswa harus melaksanakan seminar ulang dengan terlebih dahulu
memperbaiki laporan kerja praktik;
b. Mahasiswa harus mengulang kerja praktik pada semester berikutnya.
Opsi yang dipilih diketahui oleh Koordinator Program Studi.
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Gambar 7. Diagram alir prosedur penilaian kerja praktik.

3.7 Pengumpulan Laporan Akhir
Mahasiswa yang telah melaksanakan seminar kerja praktik wajib mengumpulkan
laporan kerja praktik ke Koordinator Kerja Praktik melalui tendik program studi.
Pengumpulan laporan akhir kerja praktik harus memenuhi ketentuan berikut:
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1. Laporan dikumpulkan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan seminar;
2. Laporan kerja praktik telah memuat hasil perbaikan dari dosen pembimbing
dan dosen penguji yang dibuktikan dengan lembar perbaikan dokumen (telah
ditandatangani);
3. Laporan kerja praktik dikumpulkan ke Koordinator Kerja Praktik dalam
bentuk hardcopy dan softcopy yang dimuat dalam CD/DVD masing-masing
sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. Mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan akhir sampai batas waktu
yang telah ditentukan, maka nilai akhir kerja praktik maksimum adalah B.

Selesai

Gambar 8. Diagram alir prosedur pengumpulan laporan akhir kerja praktik.
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LAMPIRAN DOKUMEN
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FORM PENGAJUAN SURAT PENGANTAR KERJA PRAKTIK
Nama Lengkap

:

NIM

:

Program Studi

:

Alamat Lengkap

:

No. Telepon

:

Email

:

Nama Instansi

:

Waktu Pelaksanaan :
Alamat Instansi

:

No. Telp Instansi

:

Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan persyaratan yang ditetapkan :
1. Surat pengantar dari program studi;
2. Fotokopi transkip nilai terbaru.
Lampung Selatan,
Mengetahui,
Dosen Wali

Mahasiswa Ybs.,

..................................
NIP/NRK.

.................................
NIM.

20..

Lampiran

:

Lampung Selatan,

Perihal

: Pengantar Kerja Praktek

Yth. Ketua Jurusan Teknologi Produksi dan Industri
Institut Teknologi Sumatera

Dengan hormat,
Berdasarkan petunjuk pelaksanaan untuk matakuliah Kerja Praktik, bahwa dalam mengajukan
kegiatan Kerja Praktik, mahasiswa diwajibkan memenuhi persyaratan Kerja Praktek. Maka
bersamaan dengan surat ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa dibawah ini:
NO

NAMA

NIM

PRODI

dinyatakan telah MEMENUHI SYARAT untuk melaksanakan Kerja Praktik. Demikian surat ini
kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama
yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Program Studi Teknik Elektro

...................................................................
NIP/NRK.

LEMBAR KEGIATAN HARIAN KERJA PRAKTIK
DI PERUSAHAAN/INSTANSI
Nama
NIM
Tempat Kerja Praktik
Pembimbing Lapangan
Jabatan
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Hari / Tanggal

: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….

Uraian Kegiatan

Paraf
Pembimbing
Lapangan

Hari
Ke-

Hari / Tanggal

Uraian Kegiatan

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*) Lembar kegiatan harian wajib ditulis tangan.
*) Kolom pada lembar aktivitas dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Paraf
Pembimbing
Lapangan

Formulir Pendaftaran Seminar Kerja Praktik
Program Studi Teknik Elektro
Institut Teknologi Sumatera

Nama
NIM
Judul

: __________________________________________________________
: __________________________________________________________
: __________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Dengan ini mengajukan Seminar Kerja Praktik pada,
Hari/Tanggal
: __________________________________________________________
Tempat
: __________________________________________________________
Lampung Selatan, ...............................20..
Pemohon

............................................
NIM. ..................................

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

..........................................................
NRK/NIP. .......................................

..........................................................
NRK/NIP.........................................

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Teknik Elektro

....................................................................
NIP/NRK. .................................................

CATATAN STATUS PERBAIKAN LAPORAN KERJA PRAKTIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Nama
NIM
Judul
Pelaksanaan Seminar
No.

: …………………………………………….
: …………………………………………….
: …………………………………………….…………………………
…………………………………………….…………………………
: …………………………………………….
Catatan Perbaikan

Status

Lampung Selatan, ...........................................20

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dosen Penguji

.........................................................
NRK/NIP. .......................................

.......................................................
NRK/NIP.......................................

KARTU KENDALI KEIKUTSERTAAN SEMINAR KERJA PRAKTIK
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Nama
NIM
No.

Hari/Tanggal

: …………………………………………….
: …………………………………………….
Nama Mahasiswa/
Penyaji (NIM)

Topik/Judul

Tanda
Tangan*

*) Kartu kendali ditandatangani oleh dosen penguji atau dosen penanggung jawab selama pelaksanaan seminar
kerja praktik berlangsung. Kartu kendali dicetak pada kertas bufallo berwarna putih.

