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KATA PENGANTAR 
 

Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek Mahasiswa Universitas 
Internasional Batam ini telah ditetapkan dan disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas 
Internasional Batam Nomor: 008/REK/KEP/UIB/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014. Pedoman ini 
disusun dan direview oleh Tim yang melibatkan hampir semua unit Universitas Internasional 
Batam dan menggunakan rujukan referensi yang relevan. Pedoman ini merupakan acuan dan 
petunjuk dasar yang bersifat wajib bagi sivitas akademika Universitas Internasional dalam 
pelaksanaan pembelajaran mata kuliah Kerja Praktek di seluruh program studi. Petunjuk 
teknis sebagai ketentuan turunan yang diterbitkan oleh program studi atau unit lainnya wajib 
mengacu pada Pedoman ini tanpa mengurangi keunikan setiap fakultas/program studi. 

Pemahaman atas isi Pedoman ini diharapkan memperlancar mahasiswa dalam 
menyelesaikan mata kuliah Kerja Pakrek, mulai dari proses pemilihan obyek, pengajuan 
topik, penyusunan proposal, sampai dengan penyampaian laporan Kerja Praktek. Selain itu 
juga termasuk proses penilaian dan penyimpanan serta publikasi laporan Kerja Praktek 
sebagai koleksi Perpustakaan Universitas Internasional Batam. Dimana Perpustakaan 
mempunyai hak untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan koleksinya 
melalui format tercetak maupun digital sesuai peraturan yang berlaku.  

Pelaksanaan Kerja Praktek dan pembuatan laporannya merupakan tanggung jawab 
penuh mahasiswa, untuk itu harus memenuhi seluruh aturan dan etika yang tercantum pada 
Pedoman ini dan aturan yang ada dalam hubungannya dengan penyelesaian studi pada semua 
program studi di lingkungan Universitas Internasional Batam. Perlu diperhatikan, bahwa 
dalam Pedoman ini terdapat beberapa hal yang berubah dalam prosedur dan peraturan 
pelaksanaan dan pelaporan Kerja Praktek dibandingkan yang sebelumnya, sehingga perlu 
dicermati oleh pengguna pedoman ini sesuai keperluannya masing-masing. 

Sangat disadari bahwa Pedoman ini tidak terlepas dari kekurangan, maka diharapkan 
saran dan masukan untuk perbaikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada Tim Editor, Penyusun, dan Kontributor serta semua pihak yang telah 
berpartisipasi sehingga Pedoman ini dapat ditetapkan. Akhir kata, semoga Pedoman 
Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek Mahasiswa Universitas Internasional Batam ini 
bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Batam, Mei 2014 
 
dto  
 
Prof. Dr. Handoko Karjantoro, CPA. 
Rektor Universitas Internasional Batam 
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 “Live as if you were to die tomorrow.  

LEARN as if you were to live forever.”  
(Mahatma Gandhi) 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 
 

  

http://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

1.1. DEFINISI KERJA PRAKTEK 
Setiap perguruan tinggi dalam pelaksanaan kurikulum memiliki bentuk kegiatan 

pembelajaran dan ketentuan yang berbeda-beda, tergantung kedalaman tujuan yang ingin 
dicapai. Salah satu mata kuliah yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan 
studinya pada program studi di lingkungan Universitas Internasional Batam adalah mata 
kuliah Kerja Praktek (KP).  

Kerja Praktek dirancang untuk memperkuat keahlian profesional, perilaku baik dan 
keterampilan interpersonal mahasiswa dalam bermasyarakat, khususnya pada dunia usaha. 
Mata kuliah ini dapat ditempuh mahasiswa secara mandiri ataupun berkelompok di bawah 
pengarahan dosen pembimbing dengan cara mempraktekkan keahliannya yang sesuai bidang 
ilmu pada kelompok masyarakat tertentu. Kelompok masyarakat tersebut antara lain Industri 
jasa/dagang/manufaktur, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), organisasi, 
asosiasi, ataupun kelompok masyarakat yang mencakup wilayah tertentu, seperti 
desa/kelurahan ataupun kecamatan.  

Kerja Praktek merupakan penelitian lapangan atau magang dalam kurun waktu tertentu. 
Mata kuliah ini berfungsi untuk mahasiswa menerapkan ilmu yang telah diperoleh 
sebelumnya. Selain itu, Kerja Praktek juga berfungsi sebagai sarana pembuktian kemampuan 
mahasiswa dalam berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat 
sesuai bidang ilmu yang ditempuh. Kerja Praktek juga berguna bagi Universitas untuk 
mendapatkan berbagai masukan/umpan balik dari masyarakat tentang kualitas proses dan 
hasil pembelajaran, mutu mahasiswa, dosen dan universitas terkait dengan kemajuan dan 
pengembangan keilmuan yang diterapkan dan relevansinya di lapangan.  

Laporan Kerja Praktek juga merupakan karya ilmiah yang harus disusun berdasarkan 
kaidah keilmuan dan kaidah Bahasa Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu pedoman yang 
dapat digunakan sebagai acuan dan panduan dasar dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek. 

 

1.2. TUJUAN KERJA PRAKTEK 
Berikut adalah tujuan yang dirancang untuk dicapai dalam pelaksanaan mata kuliah 

Kerja Praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam:  

1. Kerja praktek membuat mahasiswa memperoleh kesempatan membuktikan kemampuan 
profesional, perilaku baik dan keterampilan interpersonalnya dalam suatu bidang tertentu 
secara jelas dan konsisten, dengan komitmen yang tinggi. 

2. Kerja Praktek meningkatkan keahlian mahasiswa dalam mengaplikasikan teknologi dan 
ilmu pengetahuan yang diperolehnya di kampus kepada masyarakat, khususnya dalam hal 
merencanakan, merancang/mendesain, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu 
penugasan tertentu. 

3. Kerja Praktek membekali mahasiswa untuk menyesuaikan diri dari kehidupan di kampus 
ke dalam masyarakat khususnya di dunia kerja, seperti lebih meningkatkan kebiasaan 
kerja yang baik, rasa tanggungjawab, kemandirian, kejujuran, dsb. 
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4. Melalui Kerja Praktek maka mahasiswa dapat mempelajari perkembangan pengetahuan 
praktis sebagai penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan di masyarakat, khususnya 
dunia usaha yang bergerak dalam berbagai bidang. 

5. Kerja Praktek memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa tentang 
aktivitas operasional perusahaan/UMKM/organisasi/asosiasi dan sistem kerja yang terjadi 
di dalamnya. 

6. Mahasiswa dapat lebih memahami konsep dan praktek non-akademis, non-teknis, dan 
aktivitas informal yang terdapat di masyarakat khususnya di dunia kerja. 

7. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja secara profesional sebelum memasuki dunia 
kerja secara permanen, sehingga dapat meningkatkan portfolio mahasiswa atau catatan 
pengalaman pada curriculum vitae dengan memperoleh surat keterangan kerja (referensi) 
dari perusahaan/UMKM/organisasi/asosiasi tempat Kerja Praktek. 

8. Kerja Praktek program Sarjana dapat membuat mahasiswa mampu mencari dan/atau 
meningkatkan permasalahan pada Kerja Praktek untuk menjadi bahan rujukan untuk mata 
kuliah Skrispi. 

9. Kerja Praktek untuk memotivasi mahasiswa untuk terus belajar untuk meningkatkan 
kemampuannya atau melanjutkan studinya (continuous learning). 

 

 

 

 

“You cannot open a book without learning something.”   
(Confucius) 

 

  

http://www.goodreads.com/author/show/15321.Confucius
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BAB II  
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN  

KERJA PRAKTEK 
 

Bab ini berisi petunjuk umum mulai tahapan persiapan pelaksanaan mata kuliah Kerja 
Praktek Mahasiswa Universitas Internasional Batam, pelaksanaan, pembimbingan, pelaporan 
dan penilaian. Bagian tahap persiapan petunjuknya disajikan pada Butir 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6. 
Petunjuk umum untuk tahap pelaksanaan, pembimbingan, pelaporan dan penilaian tercantum 
pada Butir 2.7 sampai dengan 2.12. Hal yang sangat penting untuk dikedepankan dalam tahap 
persiapan sampai dengan evaluasi adalah pelaksanaan dan penegakan kode etik akademik 
(khususnya ketentuan anti tindakan plagiat), serta kode etik dalam berinteraksi antara 
mahasiswa, klien, dan dosen. 

 

2.1. KALENDER STANDAR KERJA PRAKTEK 
Secara umum tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyampaian laporan Kerja 

Praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam mengikuti kalender standar yang 
disajikan di bawah ini. Periode waktu kalender ini adalah dua semester, terhitung mulai dari 
semester perencanaan dan persiapan (umumnya semester Genap) dan semester pelaksanaan, 
pembimbingan, pelaporan dan penilaian (semester Ganjil). 

Tabel 1  
Kalender standar kerja praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam 

NO URAIAN AKTIVITAS WAKTU (PALING 
LAMBAT) PIC 

1.  Penentuan dosen pembimbing oleh Prodi untuk setiap 
mahasiswa aktif terdaftar pada semester berjalan yang 
memenuhi persyaratan akademik dengan menerbitkan surat 
tugas pembimbing proposal Kerja Praktek  
Catatan: Jika dimungkinkan Pembimbing Kerja Praktek 
adalah dosen sama dengan Pembimbing Skripsi 

Satu semester sebelum 
pelaksanaan mata kuliah Kerja 
Praktek (Minggu ke 7 
perkuliahan) 

PRODI 

2.  Pencarian objek/tempat/lokasi Kerja Praktek (dapat 
diterbitkan oleh BAAK surat pengantar untuk ijin Kerja 
Praktek, jika diperlukan). Pemilihan topik yang sesuai dan 
penyusunan proposal Kerja Praktek 
Kegiatan ini dilakukan di bawah bimbingan seorang Dosen 
Pembimbing yang telah ditunjuk oleh Prodi. 

Satu semester sebelum isi 
KRS untuk pendaftaran mata 
kuliah Kerja Praktek 

MAHASISWA- 
DOSEN-(BAAK) 

3.  Pengajuan dan persetujuan topik dan obyek Kerja Praktek 
ke/oleh Prodi (Lampiran 01, 03, dan 04) 

Satu minggu sebelum isi KRS 
Kerja Praktek  

MAHASISWA-
DOSEN-PRODI 

4.  Penerbitan SK Dekan untuk pengangkatan Pembimbing 
Kerja Praktek dan surat keterangan/pengantar yang 
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Kerja Praktek 

Satu minggu setelah UAS PRODI-BAAK- 
(MAHASISWA) 

5.  - Pelaksanaan kerja praktek (observasi, interview, 
perancangan, uji coba, implementasi, pelatihan) 

- Penyusunan laporan, evaluasi, dan publikasi 
- Proses bimbingan dan evaluasi oleh dosen, termasuk 

kunjungan lapangan, evaluasi berkala untuk pelaksanaan 
dan implementasi serta penulisan laporan 

Selama 4 bulan (sejak UAS 
semester sebelumnya sampai 
dengan akhir bulan pertama 
atau minggu ke-4 semester 
berjalan) 

MAHASISWA 

6.  - Evaluasi dan penilaian akhir mata kuliah Kerja Praktek 
- Pengesahan, penyampaian dan publikasi laporan  

Minggu ke delapan semester 
berjalan  

 DOSEN-PRODI 

Sumber: Universitas Internasional Batam (2014) 
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2.2. PROSEDUR KERJA PRAKTEK  

Prosedur kerja praktek dapat dilihat lebih rinci pada Gambar 1 sebagai berikut: 

 
Gambar 1 Bagan alir prosedur kerja praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam, 
sumber: Universitas Internasional Batam (2014) 
 

2.3. TOPIK KERJA PRAKTEK 
Secara umum topik Kerja Praktek harus relevan terhadap bidang ilmu mahasiswa dan 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh penerima manfaat Kerja Praktek tersebut. 
Penentuan topik dan lingkup Kerja Praktek dirumuskan bersama antara mahasiswa dan Dosen 
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Pembimbing. Secara khusus topik Kerja Praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam 
untuk setiap program studi ditetapkan meliputi bidang-bidang berikut ini: 

1. Prodi Teknik Sipil 
a. Proyek Pembangunan Gedung Bertingkat minimal 4 lantai 
b. Proyek Pekerjaan Jembatan minimal panjang bentang jembatan 50 meter 
c. Proyek Pekerjaan Jalan Raya minimal ROW jalan 100 meter 
d. Proyek Teknik Sipil Lain (pelabuhan, terminal, bendungan, saluran drainase, dll) 

minimal nilai proyek Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 

2. Prodi Teknik Elektro 
a. Implementasi motode dan problem solving yang terkait dengan electrical 

engineering pada industri maupun UMKM.  
b. Peningkatan sumberdaya manusia di bidang electrical engineering dan electronics 

melalui kegiatan pelatihan dan workshop. 

3. Prodi Sistem Informasi 
Pembuatan program sistem informasi terintegrasi, jaringan komputer dan infrastruktur 
teknologi informasi dan sistem informasi berbasis multimedia. 

4. Prodi Manajemen 
a. Manajemen Keuangan 

Sistem pengelolaan laporan keuangan, pengembangan sistem manajemen 
persediaan, sistem pengendalian piutang, capital budgeting atau sistem 
pendanaan, dan manajemen resiko. 

b. Manajemen Pemasaran 
Marketing mix, iklan, desain dan pelaksanaan analisis Strengths-Weaknesses-
Opportunity-Threaths (SWOT) sutu usaha, Segmenting-Targeting-Positioning 
(STP) dan sistem kepuasan konsumen.  

c. Manajemen Sumber Daya 
Sistem rekrutmen pegawai (job analysis, sistem seleksi), sistem induksi, sistem 
pengembangan pegawai (training), sistem K3, kepuasan karyawan, performance 
appraisal, dan sistem kompensasi. 

5. Prodi Akuntansi 
a. Sistem Akuntansi dan Keuangan 

Sistem pengendalian internal, sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan 
keuangan (penjurnalan, buku besar dan laporan keuangan). 

b. Perpajakan 
Sistem perhitungan, pencatatan dan pelaporan pajak, mulai dari PPh pasal 21 
sampai dengan PPh pasal 29. 

c. Akuntansi Biaya dan Manajemen 
Sistem perhitungan dan pelaporan biaya produksi, job order, process costing, 
budgeting, dan manajemen biaya. 

6. Prodi Manajemen Perhotelan dan/atau Manajemen Pariwisata 
a. Manajemen Perhotelan 

Standar bekerja di layanan kantor depan, pelayanan restoran dan Bar, layanan 
bartender dan barista, seni kulinari dalam dapur, seni kulinari terkait kue dan roti, 
layanan manajemen kantor, dan layanan tata graha dan binatu. 

b. Manajemen Kepariwisataan 
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Perancangan dan pengelolaan taman bermain, destinasi wisata, dan wisata minat 
khusus, proses administrasi di dinas pariwisata, manajemen tata kelola 
pengunjung kawasan wisata, dan pengukuran kinerja destinasi pariwisata.  

c. Perjalanan Wisata 
Pengelolaan maskapai udara dan ground handling di bandara, pengelolaan 
penumpang di dalam pesawat, manajemen penjualan tiket domestik dan 
internasional, tata kelola perjalanan wisata sebagai tour leader, dan pelaksanaan 
bantuan sebagai pramuwisata di objek wisata. 

7. Prodi Ilmu Hukum 
Menganalisa permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, 
Ketatanegaraan dan Hukum Internasional yang terjadi di objek KP. 

 

2.4. PEMILIHAN TOPIK KERJA PRAKTEK 
Berikut ini adalah ketentuan untuk pemilihan topik Kerja Praktek yang secara umum 

berlaku di semua program studi: 

1. Topik Kerja Praktek yang dipilih dan diusulkan oleh mahasiswa kepada program studi 
harus berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di obyek/lokasi/tempat Kerja 
Praktek. Hal ini diperoleh/diketahui pada saat observasi awal. 

2. Topik harus memperoleh persetujuan Stakeholder (Klien), Pembimbing Kerja Praktek dan 
Ketua Program Studi (Lampiran 04). 

3. Topik Kerja Praktek yang dipilih dan diusulkan harus relevan dengan bidang ilmu 
mahasiswa yang mengusulkan dengan merujuk ketentuan bidang topik Kerja Praktek tiap 
program studi (Bab II Butir 2.3). 

4. Topik dalam satu tempat Kerja Praktek yang sama, maka harus berbeda ruang lingkup 
pembahasannya. Jika dalam satu tempat Kerja Praktek terdapat topik yang kompleks 
dengan cakupan materi yang luas, maka topik tersebut dapat dipecah menjadi 
beberapa bagian dan dilaksanakan oleh beberapa mahasiswa yang berbeda. 

5. Topik Kerja Praktek diajukan dengan menyerahkan form pengajuan topik (Lampiran 
01) beserta dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.  

 

2.5. OBYEK/LOKASI/TEMPAT KERJA PRAKTEK 
Pemilihan obyek/lokasi/tempat Kerja Praktek oleh mahasiswa seluruh program studi 

mengikuti petunjuk umum di bawah ini: 

1. Pencarian obyek/lokasi/tempat Kerja Praktek dilaksanakan mahasiswa satu semester 
sebelum pengisian KRS untuk pendaftaran mata kuliah Kerja Praktek. 

2. Obyek/lokasi/tempat Kerja Praktek diusulkan oleh mahasiswa kepada Ketua Program 
Studi, dimana sebelumnya telah didiskusikan dan disetujui secara tertulis oleh stakeholder 
(klien) dan Dosen Pembimbing Kerja Praktek (Lampiran 03 dan 04). 

3. Obyek/lokasi/tempat Praktek antara lain dapat berupa institusi pemerintahan/swasta, 
BUMN/BUMD, industri Lokal/PMA, UMKM, Desa/Kota ataupun lokasi lain baik di 
Kota Batam, daerah lain di Indonesia ataupun luar negeri. 

4. Obyek/lokasi/tempat Kerja Praktek merupakan perusahaan/organisasi/asosiasi yang telah 
beroperasi minimal 1 (satu) tahun dan bukan tempat mahasiswa bekerja atau usaha milik 
keluarganya (wajib bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer). 
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Mahasiswa fakultas lain dimungkinkan untuk mengajukan pelaksanaan Kerja Praktek di 
perusahaan tempatnya bekerja sepanjang sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan 
Program Studi dan memperoleh persetujuan dari Pembimbing dan Ketua Program Studi.  

5. Jika diperlukan surat pengantar untuk permohonan kesediaan obyek/lokasi/tempat Kerja 
Praktek dari Dekan dapat diperoleh dengan mengikuti prosedur permohonan surat di 
BAAK (Lampiran 02).  

6. Dalam proses awal penentuan obyek/lokasi/tempat Kerja Praktek, perlu diperhatikan 
tentang kesediaan Klien untuk mengimplementasikan hasil Kerja Praktek.  

7. Kesediaan Stakeholder (Klien) sebagai obyek/lokasi/tempat pelaksanaan Kerja Praktek 
harus dinyatakan dalam bentuk tertulis (lihat contoh Lampiran 04).  
Berkas ini adalah salah satu dokumen pendukung dalam mengajukan topik dan 
pendaftaran mata kuliah Kerja Praktek dalam KRS.  
 

2.6. PENDAFTARAN KERJA PRAKTEK 
Kerja Praktek dapat dilaksanakan dan dinilai hasilnya setelah mahasiswa mendaftarkan 

mata kuliah Kerja Praktek pada Kartu Rencana Studinya. Berikut petunjuk umum pendaftaran 
mata kuliah Kerja Praktek untuk seluruh program studi: 

1. Kerja Praktek adalah mata kuliah dengan bobot minimal 6 sks yang dilaksanakan selama 
satu semester yang mencakup aktivitas waktu pelaksanaan, pembimbingan, peninjauan 
lapangan, penulisan dan pengumpulan laporan, ujian serta penilaian.  

2. Persyaratan akademik mendaftarkan mata kuliah Kerja Praktek di Kartu Rencana Studi:  
a. Telah menempuh kuliah minimal 100 sks untuk program studi S-1. 
b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.25 dari skala 4.00, dan 
c. Melampirkan tanda persetujuan topik Kerja Praktek yang ditunjukkan dengan salinan 

Lampiran 01 beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Klien, 
Dosen, dan Ketua Program Studi. 

3. Persyaratan administrasi: 
a. Mendaftarkan secara tertulis mata kuliah Kerja Praktek pada Kartu Rencana Studi,  
b. Mahasiswa dikatakan sudah terdaftar pada mata kuliah Kerja Praktek jika Kartu 

Rencana Studi-nya telah divalidasi oleh Program Studi (tidak ada pembatalan), dan 
c. Melunasi kewajiban administrasi keuangan.  
 

2.7. PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
Kerja Praktek dilaksanakan oleh mahasiswa dengan status aktif terdaftar dalam mata 

kuliah Kerja Praktek pada semester berjalan.  

1. Lingkup Kerja Praktek dilaksanakan sesuai dengan kalender standar Kerja Praktek 
seperti disajikan pada Tabel 2.1. 

2. Metodologi dan jadwal pelaksanaan Kerja Praktek mengikuti perencanaan yang 
disusun mahasiswa sebagaimana tercantum pada proposal (Lampiran 03). 

3. Dalam mendesain dan melaksanakan tahap implementasi Kerja Praktek perhatikan 
kompleksitas sistem, dampaknya terhadap operasional dan efisiensi kerja yang dirasakan 
oleh klien. Hal ini menentukan penilaian akhir Kerja Praktek. 

4. Sejak observasi awal sampai dengan tahap penilaian akhir, mahasiswa wajib mematuhi 
dan menjalankan kode etik Kerja Praktek serta peraturan dan etos kerja yang berlaku di 
lingkungan obyek Kerja Praktek. 
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5. Pelaksanaan observasi lapangan ke lokasi Kerja Praktek harus dilaksanakan secara 
efisien dan efektif, agar tidak mengganggu operasional di lingkungan obyek. Data 
ataupun dokumentasi yang diperlukan untuk laporan harus diperoleh optimal.  

6. Jika mahasiswa melampaui waktu pelaksanaan Kerja Praktek seperti yang tertera pada 
kalender (poin 1-6), termasuk penyampaian laporan dan penilaian, maka mata kuliah 
Kerja Praktek dinyatakan GUGUR dan WAJIB mengulang kembali ke tahap pengajuan 
topik baru (poin 1). 
 

2.8. KODE ETIK KERJA PRAKTEK 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan mahasiswa berkaitan dengan kode etik dalam 

berhubungan dengan klien/rekan kerja/perusahaan dan dosen pembimbing: 

1. Etika bekerja di lokasi/obyek Kerja Praktek  
a. Tunduk dan patuh terhadap aturan formal dan informal yang berlaku di lingkungan 

obyek Kerja Praktek. 
b. Selalu menjaga integritas dan nama baik almamater serta obyek Kerja Praktek. 
c. Menjaga dan menghormati etika tentang kerahasiaan segala jenis informasi 

di/dari/untuk obyek Kerja Praktek. 
d. Menjaga dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dan akses terhadap sumberdaya/ 

fasilitas, dan/atau informasi yang diberikan/dititipkan oleh klien. 
e. Menjaga dan menjalankan praktik baik tentang keselamatan kerja. 
f. Bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh komitmen, tanggungjawab, dan tepat waktu. 

2. Etika dalam berinteraksi dengan pemilik/supervisor/pegawai dari obyek Kerja Praktek: 
a. Menjaga sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata (baik komunikasi lisan 

maupun tulisan). 
b. Tepat waktu dalam kehadiran, dan dalam memenuhi semua deadline serta jadwal yang 

ada dan/atau yang diberikan oleh klien. 
c. Sopan dan jujur dalam bernegosiasi, contohnya mahasiswa memberikan penjelasan 

yang baik dengan benar terkait jadwal dan kebutuhan yang diperlukan untuk 
implementasi sebelum penandatanganan surat pernyataan klien. 

3. Etika dalam berhubungan dengan Dosen Pembimbing: 
a. Menjaga sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata (baik komunikasi lisan 

maupun tulisan).  
b. Tepat waktu dalam kehadiran, dan dalam memenuhi semua deadline serta jadwal yang 

ada dan/atau yang diberikan oleh dosen maupun klien. 
c. Selalu saling memberi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kerja praktek dan 

pelaporan serta untuk menjaga kelancaran proses pembimbingan 
d. Mematuhi kode etik akademik yang berlaku dalam proses pembelajaran dan kaidah 

bahasa Indonesia serta penulisan yang berlaku dalam penyusunan laporan.  
 

2.9. PEMBIMBINGAN KERJA PRAKTEK 
Proses pembimbingan Kerja Praktek dimulai dari aktivitas Program Studi dalam 

menunjuk dosen yang bertugas sebagai Pembimbing dalam penyusunan proposal Kerja 
Praktek. Penugasan ini diumumkan kepada mahasiswa paling lambat pada minggu ke-tujuh 
pada satu semester sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran mata kuliah Kerja Praktek 
(umumnya di semester Genap). Kegiatan pembimbingan dijadwalkan satu minggu sekali, 
dimana dosen menyediakan waktu khusus yang diumumkan kepada mahasiswa untuk 
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melakukan konsultasi. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi kepada Pembimbing minimal 
10x dalam satu semester. 

Pada tahap persiapan di semester (Genap) ini mahasiswa mulai menghadap dosen untuk 
mendiskusikan obyek dan topik Kerja Praktek berdasarkan observasi awal yang dilakukan 
oleh mahasiswa ke lokasi. Target yang harus dicapai dari tahap persiapan ini adalah 
disetujuinya topik dan proposal Kerja Praktek oleh Pembimbing untuk diajukan dan disetujui 
ke/oleh program studi (Lampiran 01, 03 dan 04). Salinan dari persetujuan topik paling 
lambat diperoleh mahasiswa dari Program Studi 1 (satu) minggu sebelum pendaftaran mata 
kuliah Kerja Praktek di Kartu Rencana Studi. Proses selanjutnya adalah validasi Kartu 
Rencana Studi yang mencantumkan mata kuliah Kerja Praktek dan penerbitan surat keputusan 
Dekan untuk penugasan Pembimbing Kerja Praktek.  

Pembimbingan untuk tahap pelaksanaan sampai dengan evaluasi Kerja Praktek 
mengikuti ketentuan umum yang berlaku untuk seluruh program studi di bawah ini: 

1. Kegiatan pembimbingan dilaksanakan minimal 10 kali selama periode pelaksanaan Kerja 
Praktek yang direkam dalam Daftar Kehadiran dan Lembar Realisasi Kuliah yang 
diterbitkan dan disimpan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 
serta kartu Bimbingan Kerja Praktek per mahasiswa (Lampiran 08).  
a. Jumlah minimal kehadiran/konsultasi dalam proses pembimbingan ini merupakan 

syarat untuk dilaksanakannya evaluasi dan penilaian akhir oleh Dosen. 
b. Dosen menyediakan waktu khusus yang diumumkan kepada mahasiswa untuk 

konsultasi dan pembimbingan minimal satu kali dalam satu minggu.  
c. Kegiatan pembimbingan yang direkam secara tertulis oleh dosen dalam Daftar 

Kehadiran dan Lembar Realisasi Kuliah dapat dilakukan dengan tatap muka dan 
menggunakan media elektronik. 

d. Kartu Bimbingan Kerja Praktek (Lampiran 08) ditujukan untuk mendokumentasikan 
proses pembimbingan. Cara penggunaannya dengan menguraikan garis besar tahapan 
pembimbingan, yaitu: apa yang didiskusikan saat pertemuan dan apa tindak-lanjut 
yang harus dilakukan, dan dosen membubuhkan paraf di kolom yang disediakan.  

e. Kartu Bimbingan (Lampiran 08) dipegang oleh setiap mahasiswa dan dibawa serta 
diisi setiap kali dilaksanakan pembimbingan.  

f. Setiap bulan Ketua Program Studi mereview progress pembimbingan semua dosen 
melalui Daftar Kehadiran dan Lembar Realisasi Kuliah yang disimpan di BAAK. 

2. Observasi/kunjungan lapangan oleh dosen ke lokasi Kerja Praktek mahasiswa dilakukan 
minimal satu kali selama proses Kerja Praktek, terutama untuk proyek yang mempunyai 
tahap implementasi.  
a. Surat pengantar observasi/kunjungan lapangan (Lampiran 05) dapat dapat diperoleh 

dengan mengajukan permohonan surat ke BAAK melalui Layanan Surat Online. 
b. Kesanggupan klien untuk menerima kunjungan lapangan dituangkan dalam bentuk 

tertulis seperti contoh yang diberikan (Lampiran 06) 
c. Semua kegiatan observasi lapangan, baik dengan atau tanpa Dosen Pembimbing 

dituliskan dalam Logbook Pelaksanaan Observasi (Lampiran 07). 
Catat dengan cermat temuan dan tindak lanjut yang harus di rekam dari kegiatan 
observasi lapangan. Jika diperlukan, lengkapi dengan foto/video sebagai dokumentasi 
pendukung untuk disajikan dalam laporan. 

d. Pembiayaan kegiatan observasi lapangan (biaya transportasi ke dan dari obyek Kerja 
Praktek) menjadi tanggungjawab mahasiswa. 
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2.10. PENYAMPAIAN DAN PUBLIKASI LAPORAN 
Laporan Kerja Praktek disusun berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia dan kaidah 

penulisan ilmiah yang berlaku. Laporan juga harus memperhatikan ketentuan akademik, 
khususnya tentang anti-tindakan plagiat (Sub Bab 2.11). Susunan dan format penulisan 
laporan sesuai dengan petunjuk penulisan yang diuraikan dalam Bab IV pedoman ini. Berikut 
beberapa ketentuan umum untuk penyampaian dan publikasi laporan Kerja Praktek: 

1. Mahasiswa bertanggungjawab atas kepatuhan susunan laporan terhadap ketentuan yang 
berlaku, baik isi dan formatnya. 

2. Laporan yang telah selesai disusun dan diperiksa secara seksama oleh mahasiswa dijilid 
beserta lampiran pedukungnya dan kemudian diserahkan ke Dosen sebagai bahan untuk 
melakukan evaluasi dan penilaian. 

3. Laporan Kerja Praktek yang telah diuji dan diperbaiki, kemudian setujui oleh Dosen 
Pembimbing serta disahkan oleh Ketua Program Studi. 

4. Laporan yang telah disetujui dan disahkan selanjutnya dijilid hardcover sebanyak dua 
rangkap sesuai dengan ketentuan warna program studi masing-masing. 

5. Isi dan format CD mengikuti panduan digitalisasi dalam Bab VI Pedoman ini. 
6. Satu rangkap laporan beserta CD berisi seluruh dokumentasi dalam bentuk softcopy 

dikumpulkan ke BAAK untuk diteruskan ke perpustakaan untuk proses publikasi.  
7. Satu rangkap laporan Kerja Praktek untuk arsip mahasiswa.  
8. Nilai mata kuliah Kerja Praktek dapat diakses di portal mahasiswa satu minggu setelah 

penyampaian laporan Kerja Praktek oleh mahasiswa ke BAAK.  
9. Laporan Kerja Praktek diserahkan ke BAAK paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan 

evaluasi akhir oleh (Tim) Dosen.  
10. Jika penyampaian melebihi batas waktu yang ditentukan, maka mata kuliah Kerja Praktek 

dinyatakan GUGUR dan mahasiswa WAJIB mengulang kembali ke tahap pengajuan 
topik baru (Kalender Kerja Praktek poin 1) 
 

2.11. KETENTUAN ANTI-PLAGIAT 
Integritas seorang yang terdidik dan nama baik dari lembaga pendidikannya tergantung 

dari kepatuhan dalam penegakan integritas akademik yang salah satunya adalah kepatuhan 
terhadap ketentuan anti-plagiat. Nilai yang diusung dalam tindakan ini berdasarkan asas 
kejujuran, kepercayaan, saling menghormati dan bertanggungjawab bagi sivitas akademika 
dalam menyelesaikan karya akademik.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme ialah penjiplakan yang melanggar 
hak cipta, yaitu hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang. 
Plagiat merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dalam mengambil ide, pendapat, 
tulisan, angka dalam tabel, rumus, gambar/foto, pekerjaan atau karya, termasuk temuan orang 
lain baik yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan sebelumnya pada media cetak 
atau media lainnya, tanpa mencantumkan dengan jelas nama pemilik asli atau sumber 
referensi, dan diakui seolah-olah sebagai karyanya sendiri.  

Tindakan plagiat dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja. Salah satu penyebab 
hal tersebut adalah karena kekurangan pengengetahuan tentang kaidah pengutipan atas karya 
atau pendapat orang lain, atau karena keterbatasan dalam melacak sumber referensi. 
Kewajiban dari penulis/pembuat karya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi 
keterbatasan di atas dan meyakinkan bahwa karya tersebut bebas dari tindakan plagiat.  

Untuk itu, dalam upaya penegakan integritas akademik, Universitas Internasional Batam 
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mewajibkan sivitas akademika untuk mencantumkan lembar penyataan anti-plagiat pada 
bagian depan suatu karya ilmiah (lihat Lampiran 11). Selain itu juga adanya sistem evaluasi 
oleh (Tim) Dosen dan adanya sanksi atas terjadinya tindakan plagiat. Berikut ini tindakan-
tindakan yang termasuk dalam kategori plagiat: 

1. Memasukkan, melampirkan, melaporkan dan/atau mempresentasikan hasil karya orang 
lain di dalam karya ilmiah tanpa mencantumkan sumber referensi dan pemilik, termasuk 
di dalamnya ide, pendapat, tulisan, angka dalam tabel, rumus, gambar/foto, pekerjaan 
atau karya, termasuk temuan orang lain baik yang sudah dipublikasikan atau belum 
dipublikasikan sebelumnya pada media cetak atau media lainnya. 

2. Mencantumkan daftar (daftar) referensi secara kurang/tidak tepat atas sumber-sumber 
kutipan yang akhirnya akan dapat menyesatkan pembaca dalam mengetahui si pemilik 
atau sumber asli dari kutipan yang disajikan, atau membuat pembaca tidak yakin apakah 
kutipan telah dilakukan dengan benar dan teliti.  

3. Auto-plagiat (self-plagiarism), yaitu mencantumkan sebagian atau seluruh karya yang 
sebelumnya telah digunakan untuk penilaian/evaluasi atau untuk perolehan gelar lainnya 
dan mengakuinya sebagai karya yang baru tanpa mencantumkan sumber referensi dari 
karya yang sebenarnya. 

4. Menyuruh orang lain untuk membuatkan laporan dan mengakuinya sebagai karya sendiri. 
5. Mengutip, menjiplak dan/atau menyontek hasil karya orang lain baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 
6. Menjiplak kata/kata-kata dari sebuah kalimat dan/atau sebuah paragraf dari satu sumber 

atau lebih dimana kata/kata-kata tersebut adalah hasil karya orang lain. 
7. Memodifikasi kalimat dan/atau paragraf yang hasil sangat mirip dengan karya orang lain. 
8. Menggunakan ide, hasil karya dan/atau penelitian orang lain. 
9. Memakai/menggandakan dokumen/program komputer (cut-paste, copy-paste). 
10. Menyerahkan hasil karya yang seluruhnya/sebagian berasal dari hasil karya mahasiswa 

dan/atau dosen lain melalui proses transformasi mekanis. Contohnya: merubah/ 
memodifikasi nama tempat Kerja Praktek pada sistem pencatatan akuntansi microsoft 
excel untuk tempat Kerja Praktek yang bergerak di bisnis yang sama/berbeda. 

Upaya dalam penegakan integritas akademik untuk mencegah tindakan plagiat, 
ditetapkan sanksi berikut ini bagi yang melakukan tindakan plagiat: 

1. Penerbitan surat peringatan, 
2. Nama dan foto pelanggar dipasang di papan pengumuman, 
3. Pengurangan dan/atau pembatalan nilai terhadap hasil karya,  
4. Memperbaiki hasil karya yang diajukan, 
5. Penolakan hasil karya yang diajukan, 
6. Dikeluarkan sebagai mahasiswa Universitas Internasional Batam  
7. Sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (UU No 19 tahun 2002 

tentang Hak Cipta atau UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 
Lulusan perguruan tinggi yang terbukti melakukan plagiat dicabut gelar akademiknya, 
dan pelaku dapat dikenai pidana penjara dua tahun kurungan dan/atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)).  
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2.12. PENILAIAN KERJA PRAKTEK 
Seperti mata kuliah lainnya, tahap akhir dari pelaksanaan proses pembelajaran Kerja 

Praktek adalah evaluasi dan penilaian. Pada mata kuliah Kerja Praktek, evaluasi dan penilaian 
dilakukan oleh pihak klien dan (tim) dosen.  

Sebelum penilaian dari (tim) dosen, mahasiswa wajib meminta evaluasi dan penilaian 
kepada pihak Klien, khususnya orang yang menjadi penyelia langsung di tempat pelaksanaan 
Kerja Praktek. Cara evaluasi dan penilaian adalah dengan mengisi Formulir Penilaian dari 
Penyelia (Lampiran 15) dan khusus Program Studi Manajemen Perhotelan dan/atau 
pariwisata ditambahkan dengan formulir pada Lampiran 16.  

Penilaian Kerja Praktek oleh dilakukan (tim) dosen yakni Dosen Pembimbing dan/atau 
Dosen Penguji. Penilaian dilakukan berdasakan kualitas pelaksanaan, hasil/output yang 
dicapai, dampak yang ditimbulkan dari hasil Kerja Praktek tersebut, dan mutu penyusunan 
laporan. Selain itu aspek lain yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam menyajikan 
dan mempertahankan laporan yang disusunnya. 

 

 

 

 
 “It is not that I'm so smart. But I stay with the questions much longer.”   

(Albert Einstein) 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/9810.Albert_Einstein
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BAB III 
FORMAT PROPOSAL KERJA PRAKTEK 

 

3.1. DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM 
Proposal Kerja Praktek merupakan salah satu lampiran dalam mendaftarkan mata kuliah 

Kerja Praktek. Proposal adalah dokumen tertulis yang disusun oleh mahasiswa setelah 
melaksanakan observasi awal ke kandidat tempat/lokasi/obyek Kerja Praktek untuk memotret 
operasional bisnis dan permasalahan yang dihadapi klien. Observasi awal ini merupakan 
upaya untuk mendapatkan topik Kerja Praktek yang sesuai dengan kebutuhan klien 
(stakeholder), dan akan diajukan ke program studi. Sebagai acuan, pada Lampiran 03 dari 
pedoman ini disajikan contoh format proposal Kerja Praktek.  

Proposal Kerja Praktek disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan dari Dosen yang 
telah ditunjuk oleh Program Studi. Setelah memperoleh persetujuan klien dan dosen 
pembimbing, maka proposal dapat diajukan untuk dimintai persetujuan dari Ketua Program 
Studi melalui prosedur pengajuan topik Kerja Praktek. Topik dan proposal yang telah 
disetujui oleh program studi menjadi pedoman bagi mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan dan 
pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek. 
 

3.2. FORMAT PROPOSAL 
Proposal Kerja Praktek disusun dalam dua lembar kertas HVS ukuran A4 dengan batas 

kertas 3-2-2-2 cm (kiri-atas-bawah-kanan). Jenis huruf yang digunakan adalah Times New 
Roman, ukuran 12, dan diketik dengan spasi tunggal. Lihat contoh pada Lampiran 03.  

Format proposal Kerja Praktek terdiri atas 1) bagian judul dan 2) bagian isi. Pada bagian 
judul, mahasiswa menguraikan data tanggal pengajuan proposal ke program studi, nomor dan 
nama mahasiswa yang mengajukan, nama dosen pembimbing, serta judul atau topik Kerja 
Praktek yang diajukan. 

Tanggal Pengajuan : November 7, 2013 (tanggal pengajuan ke Pembimbing) 
NPM : 1042999 (nomor induk mahasiswa) 
Nama Mahasiswa : NICEWATI (nama mahasiswa) 
Dosen Pembimbing : WISELECTURE (nama dosen pembimbing) 
Judul/Topik :  Penyusunan sistem pengendalian internal dan pencatatan 

akuntansi pada PT Galaxy Surya 
 

Berikut ini format dan keterangan bagian isi proposal Kerja Praktek mahasiswa 
Universitas Internasional Batam:  

1. Gambaran umum perusahaan  
Bagian ini berisi tentang sejarah singkat dan besarnya (ukuran) perusahaan. Bagian ini 
juga memuat informasi secara singkat tentang lokasi tempat Kerja Praktek, jenis usaha, 
waktu berdirinya, dan ringkasan kegiatan operasional tempat Kerja Praktek. 

2. Latar belakang masalah  
Bagian ini menguraikan data yang terkait dengan permasalahan apa saja yang dihadapi 
perusahaan/ tempat Kerja Praktek dan kerugian yang ditimbulkan akibat masalah 
tersebut. Uraian ini menjadi dasar penilaian urgensi dari topic yang diajukan. 
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3. Ruang lingkup  
Bagian ini menggambarkan apa yang termasuk dalam ruang lingkup proyek mahasiswa 
dan apa yang tidak termasuk. Uraian ini menentukan bobot dan luasnya lingkup 
pekerjaan yang ditangani oleh mahasiswa dalam mata kuliah Kerja Praktek. 

4. Tujuan proyek  
Bagian ini menggambarkan apa saja tujuan yang akan dicapai dalam proyek yang 
dilaksanakan dalam mata kuliah Kerja Praktek. 

5. Luaran proyek  
Bagian ini mebutkan apa saja output atau produk yang akan diserahterimakan kepada 
Klien setelah proyek selesai.  

6. Manfaat proyek  
Bagian ini berisi gambaran manfaat dari proyek yang dilaksanakan; bagi siapa dan apa 
saja manfaat yang akan dirasakan. 
 

7. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  
Bagian ini menguraikan urutan langkah-langkah kerja, metode yang digunakan untuk 
penyelesaian proyek, dan jadwal kerja yang direncanakan secara singkat. Uraian mulai 
dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap penilaian dan penyampaian 
laporan.  
Berikut keterangan tiap tahapan: 

1) Tahap Persiapan, dimulai dari melakukan survei awal untuk mencari tempat, topik 
dan ijin kerja praktek sampai dengan disusunnya proposal. 

2) Tahap Pelaksanaan, dimulai sejak mahasiswa mencari bahan atau data yang terkait 
untuk perancangan produk dan pelaporan. Kemudian dilakukan perancangan 
luaran proyek (produk), yang dilanjutkan dengan proses implementasi, pelatihan, 
evaluasi, dan monitoring. 

3) Tahap Penilaian dan Pelaporan, dimulai dari proses penyusunan laporan kerja 
praktek, finalisasi laporan, evaluasi dan penilaian Kerja Praktek oleh atasan 
langsung di lokasi Kerja Praktek dan evaluasi oleh (tim) dosen dalam bentuk 
siding/presentasi atau kunjungan pembimbing ke lokasi, dan terakhir pengumpulan 
hardcover ke BAAK. 

Gambaran jadwal kerja setiap kegiatan yang direncanakan di atas dapat dinyatakan dalam 
bulan atau minggu. 

 
 

   
 

“The love of learning, the sequestered nooks, 
And all the sweet serenity of books” 

(Henry Wadsworth Longfellow) 

http://www.goodreads.com/author/show/2697.Henry_Wadsworth_Longfellow
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BAB IV 
FORMAT LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 

4.1. KETENTUAN UMUM 
Semua hasil penelusuran, analisis, perancangan, dan implementasi dari proyek yang 

dilaksanakan dalam mata kuliah Kerja Praktek harus disajikan dalam bentuk laporan karya 
ilmiah. Laporan yang disusun berisi informasi yang diperoleh dari lapangan dan hasil telaah 
literatur. Penyusunan laporan ini dilakukan oleh mahasiswa dengan memperhatikan kaidah 
penulisan karya ilmiah serta etika akademik yang berlaku. Proses penyusunan laporan 
dilakukan secara bertahap dan secara berkala dikonsultasikan kepada Pembimbing tiap 
minggu. Pembimbing melakukan evaluasi secara berkala atas laporan yang disusun.  

Secara umum Laporan Kerja Praktek terdiri atas tiga bagian, yaitu 1) Bagian Awal, 2) 
Bagian Isi, dan 3) Bagian Akhir. Ketentuan umum untuk pengetikan adalah menggunakan 
huruf Times New Romans (ukuran 14 untuk judul halaman atau bab, ukuran 12 untuk isi, 
judul tabel, gambar, dan ukuran 10 untuk menyajikan data di dalam tabel atau gambar. Spasi 
tunggal untuk halaman judul (cover), judul halaman, bab, sub-bab, gambar, tabel, daftar isi, 
abstrak/ringkasan eksekutif, dan daftar pustaka. Sedangkan untuk menyajikan isi dan tulisan 
lainnya menggunakan spasi ganda. 
 

4.2. BAGIAN AWAL 
Bagian awal Laporan Kerja Praktek terdiri dari: 

1. HALAMAN JUDUL (Lampiran 09) 
Terdiri dari halaman judul bagian terluar (hard cover/soft cover*) dan halaman judul 
bagian dalam. Halaman judul memuat: 
*warna sesuai dengan ketentuan masing-masing program studi 
a. Diketik dengan spasi tunggal, huruf Times New Romans ukuran 14. 
b. Judul disajikan dalam bentuk piramida terbalik, dibuat singkat, jelas dan tepat 

(maksimal 10 kata). 
c. Maksud dibuatnya laporan Kerja Praktek adalah untuk memenuhi sebagian dari syarat-

syarat guna mencapai gelar kesarjanaan. 
d. Nama mahasiswa disajikan dengan lengkap tanpa singkatan, di bawah nama diketik 

kata ”NPM:” diikuti dengan nomor pokok mahasiswa. 
e. Lambang UIB dengan ukuran 5 x 5,5 cm (proporsi 1x1,1 dengan melebar ke samping) 

dan titik tengahnya terletak di antara NPM mahasiswa dengan baris nama fakultas. 
Pastikan dicetak sesuai dengan warna identitas UIB. 

f. Instansi yang dituju adalah program studi/jurusan dan fakultas yang ditempuh 
mahasiswa.  

g. Tahun penulisan adalah tahun lulus ujian Kerja Praktek. 

2. LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTEK (Lampiran 10)  
a. Lembar pengesahan dibuat setelah laporan Kerja Praktek diselesaikan dan dievaluasi 

Dosen Pembimbing. 
b. Lembar ini ditandatangani oleh Dosen Pembimbing dan dengan diketahui oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi.  
c. Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal satu minggu setelah pencetakan laporan 

kerja praktek. 
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3. LEMBAR PERNYATAAN KLIEN (Lampiran 04) 

a. Lembar ini merupakan lembar kesediaan klien/tempat Kerja Praktek untuk: 
1) Sebatas memfasilitasi pelaksanaan kerja praktek mahasiswa tanpa adanya tahap 

implementasi. Luarannya hanya berupa rancangan/desain/rekomendasi. 
2) Bersedia melaksanakan rekomendasi atau rancangan yang tercantum pada Laporan 

Kerja Praktek tanpa melibatkan Mahasiswa dan Dosen. 
3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan Dosen Pembimbing Kerja Praktek 

untuk turut berpartisipasi dalam melaksanakan rekomendasi tersebut. 
b. Lembar pernyataan klien ditandatangani di atas materai oleh penyelia/supervisor 

tempat kerja praktek dan Dosen Pembimbing.  

4. LEMBAR PERNYATAAN KERAHASIAAN DAN ANTI PLAGIAT (Lampiran 11) 
Lembar untuk menyatakan bahwa laporan tersebut tidak melanggar ketentuan kerahasiaan 
dan plagiat. halaman ini ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. 

5. RINGKASAN EKSEKUTIF / ABSTRAK (Lampiran 12) 
a. Ditulis dengan spasi tunggal (1 spasi) dan menggunakan bahasa Indonesia. Maksimum 

penulisan 1 halaman (+400 kata).  
b. Ringkasan eksekutif/abstrak terdiri dari: 

1) Paragraf pertama memberikan informasi secara ringkas mengenai tujuan kerja 
praktek dan kondisi saat ini; 

2) Paragraf kedua memberikan informasi mengenai metodologi, tahap perancangan 
dan implementasi secara singkat; 

3) Paragraf ketiga memberikan informasi tentang kesimpulan dari hasil rancangan atau 
pengimplementasian.  

c. Penulisan abstrak diikuti maksimal 5 kata kunci (keywords).  
6. KATA PENGANTAR: uraian singkat tentang maksud penyusunan laporan kerja praktek. 

7. UCAPAN TERIMA KASIH  
Lembar ucapan terima kasih serta penghargaan kepada pihak yang telah membantu 
selama proses pelaksanaan kerja praktek. 

8. DAFTAR ISI (Lampiran 13) 
a. Memberikan pemetaan secara menyeluruh isi laporan Kerja Praktek dan bertujuan 

untuk memudahkan pembaca mengerti alur isi laporan Kerja Praktek serta 
memudahkan pembaca mengetahui/mencari dengan cepat letak suatu pokok bahasan/ 
bab/sub-bab.  

b. Daftar isi memuat urutan bab dan sub bab disertai nomor halamannya masing-masing 
dan kerangka dari keseluruhan laporan Kerja Praktek. 

9. DAFTAR TABEL  
Daftar yang memuat urutan judul tabel beserta nomor halamannya secara teratur 
berdasarkan nomor tabel. 

10. DAFTAR GAMBAR,  
Daftar yang memuat nomor dan judul gambar beserta nomor halamannya secara teratur 
berdasarkan urutan nomor gambar. 

11. DAFTAR LAMPIRAN (Lampiran 14), 
Daftar yang memuat urutan judul lampiran beserta nomor halamannya secara teratur 
berdasarkan nomor lampiran, dan halaman.  
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4.3. BAGIAN ISI 
Secara umum bagian isi Laporan Kerja Praktek terdiri atas 7 bab jika sampai tahap 

implementasi. Tujuh bab tersebut adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran umum 
perusahaan, metodologi, analisa data dan perancangan, implementasi (jika ada), dan terakhir 
ditutup dengan kesimpulan serta saran. Kedalaman pengungkapan dari masing-masing bab 
mengikuti ketentuan dan keunikan masing-masing program studi. Adapun gambaran umum 
isi dari tiap bab tersebut di atas adalah sebagai berikut:  

 
1. BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan pengembangan dari isi proposal yang memuat: 
a. Latar belakang masalah: menyebutkan masalah-masalah apa saja yang dihadapi 

perusahaan dan kerugian yang ditimbulkan akibat masalah tersebut.  
b. Ruang lingkup: menggambarkan apa yang termasuk dalam lingkup proyek mahasiswa 

dan apa yang tidak termasuk dalam lingkup proyek ini. 
c. Tujuan proyek: menggambarkan tujuan daripada proyek yang dilaksanakan. 
d. Luaran proyek: sebutkan apa saja output/produk yang akan diserahterimakan setelah 

proyek selesai. Luaran proyek adalah ouput/produk yang nantinya diimplementasikan 
oleh tempat kerja praktek mahasiswa. 

e. Manfaat proyek: menggambarkan manfaat dari proyek yang dilaksanakan bagi siapa 
saja dan apa manfaat yang diterima setelah selesainya proyek ini. 

f. Sistematika Pembahasan 
Pada bagian ini berisi kerangka penulisan laporan Kerja Praktek khusus bagian isi Bab 
1-7. Setiap bagian diberikan penjelasan sekilas mengenai isi setiap Bab yang akan 
dibahas dalam laporan. 
 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
a. Berisi teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, dan informasi lainnya yang relevan 

yang diperoleh dari berbagai referensi untuk dijadikan dasar melakukan pelaksanaan 
topik Kerja Praktek yang dibahas.  

b. Tinjauan pustaka merupakan rangkuman singkat yang komprehensif tentang semua 
materi terkait yang terdapat di dalam berbagai referensi. Selain itu juga bisa 
menjelaskan tentang teknik/kaidah/peralatan atau teknologi yang akan dan/atau akan/ 
telah digunakan dalam melaksanakan Kerja Praktek yang akan/sedang dilaksanakan.  

c. Uraian yang ditulis diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang 
akan diterapkan dalam melaksanakan Kerja Praktek.  

d. Materi dalam tinjuan pustaka diusahakan dari referensi terbaru dan asli, misalkan dari 
buku, jurnal/paper, dan laporan Kerja Praktek sebelumnya. 

e. Bentuk dasar teori bisa berupa uraian kualitatif atau model/persamaan matematis. Jika 
beberapa teori dibahas, perlu diketengahkan teori apa yang diutamakan. 
 

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Isi dari Bab ini memuat tentang: 
a. Identitas perusahaan: isinya memuat informasi tentang lokasi tempat KP, sejarah dan 

besarnya perusahaan, waktu berdiri, dan jenis usaha. 
b. Struktur organisasi perusahaan: yang dilengkapi dengan tanggung jawab tiap struktur 
c. Aktivitas kegiatan operasional perusahaan: menggambarkan siklus bisnis perusahaan 

secara jelas 
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d. Sistem yang digunakan oleh perusahaan: jelaskan sistem apa saja yang digunakan oleh 
perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Sesuaikan dengan 
topik KP masing-masing.  
 

4. BAB IV METODOLOGI 
Pada bagian ini diuraikan desain, metode, atau pendekatan yang akan digunakan dalam 
menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan 
penelitian secara rinci, singkat dan jelas. Bagian Bab ini memuat: 
a. Rancangan penelitian: bentuk penelitian yang digunakan penulis, misalnya penelitian 

terapan, penelitian kausal komparatif dsb. 
b. Teknik pengumpulan data: jelaskan secara singkat teknik apa saja yang akan 

digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, contohnya teknik wawancara, 
observasi, simulasi, survei, dsb. Pada bagian ini juga harus dimasukkan instrumen 
pengumpulan data seperti daftar pertanyaan atau kuisioner.  

c. Proses Perancangan 
Merupakan uraian tahapan dalam proses perancangan alat/sistem. Tingkat kedalaman 
pembahasannya sesuai dengan ketentuan masing-masing prodi. Pada bagian ini dapat 
dicantumkan gambar, desain, tabel, dan flowchart proses perancangan.  

d. Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan  
Bagian ini menguraikan urutan langkah-langkah kerja, metode yang digunakan 
untuk penyelesaian proyek, dan jadwal kerja yang direncanakan secara singkat dan 
jelas. Uraian mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahap penilaian 
dan penyampaian laporan.  
Berikut keterangan tiap tahapan: 
1) Tahap Persiapan, dimulai dari melakukan survei awal untuk mencari tempat, topik 

dan ijin kerja praktek sampai dengan disusunnya proposal. 
2) Tahap Pelaksanaan, dimulai sejak mahasiswa mencari bahan atau data yang 

terkait untuk perancangan produk dan pelaporan. Mahasiswa harus 
mendokumentasikan semua temuan-temuan baik berupa catatan, angka, gambar 
yang tertulis maupun tidak. Kemudian dilakukan perancangan luaran proyek 
(produk), yang dilanjutkan dengan proses implementasi, pelatihan, evaluasi, dan 
monitoring. 

3) Tahap Penilaian dan Pelaporan, dimulai dari proses penyusunan laporan kerja 
praktek, finalisasi laporan, evaluasi dan penilaian Kerja Praktek oleh atasan 
langsung di lokasi Kerja Praktek (Lampiran 15 dan 16) dan evaluasi oleh (tim) 
dosen dalam bentuk siding/presentasi atau kunjungan pembimbing ke lokasi 
(Lampiran 17), dan terakhir pengumpulan hardcover ke BAAK. 

Gambaran jadwal kerja setiap kegiatan yang direncanakan di atas dapat dinyatakan 
dalam bulan atau minggu. Penyajian bagian ini dapat berupa tabel yang 
menggambarkan urutan langkah kerja, metode yang digunakan, dan jadwal kerja yang 
direncanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan proyek.  
 

5. BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 
a. Analisis Data  

1) Untuk prodi AK, MN, MP, dan IH 
Berisi gambaran hasil obervasi/wawancara awal mahasiswa ke tempat Kerja 
Praktek. Uraikan semua temuan yang relevan sejak proses observasi awal, untuk 
diperoleh gambaran kondisi terkini dan sebagai bahan membuat rancangan luaran. 
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2) Untuk prodi SI, TE dan TS 
Berisi proses pengambilan data dan analisa data-data yang diperoleh dari 
pengambilan data di tiap modul rancangan ataupun keseluruhan sistem terintegrasi.  

b. Perancangan Alat/Sistem 
Uraikan hasil perancangan (produk yang dihasilkan). Cantumkan gambar, desain, 
tabel, dan flowchart untuk membantu penyajian dalam laporan. 

c. Kendala Implementasi 
Bagi Kerja Praktek yang tidak implementasi luaran proyek, maka di bagian ini harus 
menjelaskan mengapa luaran proyek tidak dapat diimplementasikan di tempat Kerja 
Praktek, apa kendala yang dihadapi. 
 

6. BAB VI IMPLEMENTASI 
Bab ini merupakan bagian khusus untuk mahasiswa yang melaksanakan tahap 
implementasi. Bab ini berisi tentang proses yang terjadi pada tahap implementasi dan 
umpan balik yang diperoleh dari hasil perancangan yang diimplementasikan pada tempat 
Kerja Praktek mahasiswa. Bab implementasi ini memuat dua hal penting yaitu: 
a. Implementasi Alat/Sistem  

Uraikan proses implementasi saja yang meliputi aspek luaran dan penggunanya. Apa 
yang diimplementasikan, kapan waktunya, apa feedback dari pengguna (sudah 
cocok/belum, komentar pengguna, saran perbaikan, keluhan pengguna, dll), yang 
dilakukan sebagai tindaklanjut dari feedback tersebut (perbaikan sistem, training, dll). 
Bagian ini menggambarkan tahapan proses implementasi tiap luaran proyek. 

b. Kondisi Setelah Implementasi 
Memuat gambaran keadaan perusahaan setelah mengimplementasikan sistem yang 
baru. Uraikan secara detil dan terstruktur perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
perusahaan/tempat Kerja Praktek. 
 

7. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan, merupakan rangkuman laporan yang menjelaskan secara ringkas hal-hal 

yang berkaitan dengan judul/topik yang dipilih. 
b. Saran, merupakan saran untuk Klien terkait hal-hal yang ditemukan selama 

melakukan kerja praktik serta catatan yang perlu ditindaklanjuti yang belum 
terselesaika dan untuk dapat dikembangkan oleh pengguna atau peneliti berikutnya 
untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
 

4.4. BAGIAN AKHIR 
Bagian akhir Laporan Kerja Praktek terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

1. DAFTAR PUSTAKA, memuat seluruh referensi yang diacu dan dibaca langsung dalam 
menyusun laporan dan disajikan menurut abjad nama penulis tanpa nomor urut. 

2. LAMPIRAN 
a. Kartu Konsultasi (Lampiran 08). 
b. Log Book Aktivitas Peneliti dengan Klien (Lampiran 07). 
c. Struktur Organisasi tempat Kerja Praktek.  
d. Luaran Hasil Perancangan: hasil perancangan yang tidak dapat dimuat di Bab IV, yang 

disajikan bisa berupa gambar, tabel, flowchart dll.  
e. Dokumen Evaluasi dan Implementasi, kuesioner yang digunakan untuk dapat feedback 

dari klien atas rancangan atau luaran proyek, serta segala dokumen evaluasi dan 
implementasi kerja praktek (Lampiran 02, 05, 06, 15, 16). 
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f. Dokumen Pelatihan, bisa sajikan bahan pelatihan, daftar hadir, evaluasi atas pelatihan; 
g. Dokumentasi Pelaksanaan Proyek, berupa dokumentasi/foto yang dikelompokkan 

mulai dari tahap proses awal, implementasi, kunjungan pembimbing, pelatihan, dan 
kegiatan lainnya yang perlu direkam sebagai bukti pendukung (maksimal 10 foto). 

 
 
 
 
 
 

 
 

“Change is the end result of all true learning.” (Leo Buscaglia) 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.goodreads.com/author/show/27573.Leo_Buscaglia
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BAB V 
PETUNJUK PENULISAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 
 
Laporan Kerja Praktek disajikan dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan 

memperhatikan kaidah penulisan dan format yang berlaku. Laporan disampaikan ke BAAK 
dalam bentuk hardcover dan CD berisi softcopy seluruh data dan laporan. Petunjuk penulisan 
laporan kerja praktek ini sebagian besar mengacu pada format penulisan dari American 
Psychological Association (APA) style. Mahasiswa wajib mengecek APA style yang terbaru. 
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kerja praktek adalah sebagai berikut: 
 

5.1 KERTAS DAN TINTA 
Spesifikasi kertas yang digunakan dalam penyajian laporan Kerja Praktek adalah jenis 

HVS-A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan berat 80 gram berwarna putih polos. Untuk halaman judul 
hardcover menggunakan kertas cover warna yang sesuai dengan warna Program Studi 
masing-masing. Penulisan dilakukan pada satu sisi halaman kertas dan menggunakan tinta 
HITAM yang tidak mudah luntur untuk mencetak, kecuali untuk logo dan gambar yang harus 
disajikan berwarna. 

 

5.2 FORMAT PENGETIKAN 
1. Penulisan kalimat menggunakan bentuk SPO-K yang jelas dan singkat agar mudah dibaca 

(+ 15 kata). Dalam penulisan diupayakan tidak menggunakan kata ganti orang pertama. 
2. Isi laporan menggunakan hurus jenis Times New Roman ukuran 12-normal dan diketik 

rapi (rata kiri kanan-justify).  
3. Tulisan mempergunakan jarak antar baris 2 spasi dan diketik pada daerah dalam margin 

kertas sebagai berikut: 
a. Jarak dari tepi atas, bawah, dan kanan  kertas = 3 cm 
b. Jarak dari tepi kiri kertas = 4 cm  

4. Setiap halaman pada laporan kerja praktek, mulai dari Ringkasan Eksekutif sampai Daftar 
Referensi harus diberi auto text pada footer dengan tulisan Universitas Internasional 
Batam. Format tulisan adalah jenis Times New Roman ukuran 10 cetak tebal, ditulis 
pada posisi rata kanan (align right). 

 

5.3 PENOMORAN HALAMAN 
1. Penomoran halaman menggunakan format footer ‟different first page‟. 
2. Penomoran halaman pada bagian depan laporan, mulai halaman judul sampai dengan 

daftar lampiran menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii,...) yang diletakkan di bagian 
bawah-tengah halaman. Nomor i pada halaman judul tidak dimunculkan dalam cetakan. 

3. Penomoran halaman pada bagian inti, yaitu dari Bab I hingga Daftar Pustaka 
menggunakan angka (1, 2, 3..). Untuk halaman yang merupakan bagian awal Bab, 
penomoran diletakkan di tengah bawah, halaman selanjutnya (melewati awal Bab) letak 
penomoran pada bagian kanan atas. 
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5.4 PENULISAN UNTUK BAB 
1. Setiap Bab dimulai pada halaman baru yang dengan penomoran menggunakan angka 

romawi besar (I, II, III, ....).  
2. Judul bab ditempatkan di tengah halaman. Tulisan BAB I, BAB II, …, dst, dimulai dari 

baris pertama, atau batas margin atas. Judul bab dimulai 1 spasi (1 kali ketukan enter) dari 
tulisan BAB1, BAB 2, …, dst.  

3. Tulisan Bab dan judul Bab ditulis dengan huruf besar, ukuran 14 poin, dan dicetak tebal, 
tanpa garis bawah, dan tidak diakhiri tanda titik. 

4. Kalimat awal (jika tidak dimulai dengan sub-bab) atau sub-bab awal dimulai 2 spasi dari 
judul Bab (2 kali ketukan enter jarak 1 spasi-spacing line 1) dan dimulai dari margin kiri 
(untuk judul sub-bab) atau masuk 1 tab (1,5cm) untuk kalimat awal. 

5. Judul sub-bab ditulis dengan title case (hanya huruf pertama setiap kata yang 
menggunakan huruf capital, yang lainnya huruf kecil/lower case dan semua kata 
sambung harus memakai huruf kecil/lower case). Kalimat awal pada sub-bab dimulai 2 
spasi setelah judul sub-bab, masuk 1 tab (1,5cm). Judul sub-bab berikutnya dimulai 4 
spasi dari baris terakhir sub-bab sebelumnya (2 kali ketukan enter jarak 2 spasi).  

6. Kalimat awal pada suatu paragraph ditulis masuk 1 tab (1,5 cm).  
7. Antar paragraf tidak perlu diberi jarak. 
8. Suatu kalimat yang bukan merupakan sub-bab dari judul tulisan tetapi menggunakan 

penomoran harus menggunakan sandi di bawah ini. Sub perincian ini merupakan derajat 
terakhir, artinya di dalam sub perincian tersebut tidak boleh memiliki turunan sub 
perincian lagi. 
a. Huruf: Bentuk huruf bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan laporan. Contohnya, 

a. atau a) atau (a).  
b. Angka: Bentuk angka bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan laporan. Contohnya, 

1 atau 1) atau (1).  
 

5.5 PENULISAN TABEL DAN GAMBAR 
1. Dalam naskah akademik, informasi yang tidak diuraikan secara naratif harus disajikan 

dalam bentuk tabel atau gambar. APA tidak mengijinkan ada kata-kata grafik atau 
ilustrasi, tapi gunakan kata tabel atau gambar. 

2. Semua gambar dan tabel harus disajikan dengan jelas/tidak kabur/buram. Ukuran huruf 
pada gambar dan tabel harus dapat dibaca oleh mata normal dengan mudah. Posisi 
gambar dan tabel diletakkan rata kiri halaman (left). 

3. Tabel dan gambar disajikan sedekat mungkin dengan naskah/tulisan yang terkait, agar 
pembaca praktis melihatnya, misal: setelah paragraf. Jangan memecah tabel kecuali jika 
terlalu besar dan tidak muat dalam satu halaman. 

4. Sisi paling luar tabel dan gambar tidak boleh melampaui batas margin kiri dan kanan 
tulisan (batas halaman). 

5. Nomor tabel dan gambar hanya berupa nomor urut dari bab satu sampai akhir tulisan, dan 
tidak diawali bab letak tabel atau gambar tersebut, misalnya: Tabel 1, Tabel 2, dst; 
Gambar 1, Gambar 2, dst.  
Kata tabel dan gambar dalam naskah/tulisan yang merujuk suatu tabel atau gambar 
tertenu, maka harus diawali dengan huruf kapital. Naskah merujuk nomor tabel atau 
gambar yang dimaksud, tanpa harus menyebutkan nomor halaman dimana tabel itu 
berada. Contoh: Sesuai dengan Tabel 2 dan Gambar 5……..  
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6. Jarak tabel dan gambar, termasuk judul dan catatannya terhadap naskah/tulisan utama 

adalah dua spasi. 
7. Nomor dan judul tabel ditulis rata kiri di atas tabel, ukuran huruf 12, dan spasi ganda. 

Judul tabel ditulis dan cetak miring dengan format title case kecuali untuk kata sambung 
dan kata depan.  

8. Tabel mulai dari baris pertama (header) dibuat dengan jarak spasi tunggal, format huruf 
sentence case (hanya huruf awal yang capital, kecuali nama orang, kota, dll), dan ukuran 
huruf pada tabel adalah 8-10 poin.  

9. Informasi tentang singkatan atau symbol yang disajikan dalam tabel atau informasi hak 
cipta, harus diletakkan di bawah tabel 

10. Pada sisi bawah tabel diberi keterangan tentang sumber dari informasi yang disajikan 
dalam tabel, apakah informasi tersebut dari pustaka tertentu, hasil pengamatan, ataupun 
hasil perhitungan. Ukuran huruf untuk penulisan sumber adalah 12-normal dengan jarak 
dari tabel dan spasi ganda. 

11. Jika tabel atau gambar dicetak dalam format landscape, maka bagian atas tabel 
merupakan bagian yang dijilid dan nomor halaman mengikuti ketentuan yang berlaku (di 
bawah tengah jika awal Bab dan kanan-atas jika bukan awal Bab). 

12. Contoh penyajian tabel beserta nomor, judul dan sumbernya: 
 

Tabel 4.3  

Hasil Uji Reliabilitas untuk Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian Cronbach’s Alpha Kesimpulan 
Kepuasan gaji .901 Data reliabel 
Perceived discrimination .864 Data reliabel 
Kepuasan kerja .739 Data reliabel 
Komitmen organisasi .896 Data reliabel 
Tipe kepemimpinan .876 Data reliabel 
Disiplin .972 Data reliabel 
Turnover intention .830 Data reliabel 

 
Sumber: “Analysis of Middle School Hormones,” by W. Steeves, 2001, Journal of 

Despair, 98, p. 11. 

 
13. Untuk penyajian gambar, secara umum hampir sama dengan tabel, hanya nomor dan 

judul gambar ditulis di sisi kiri di bawah gambar.  
14. Nomor gambar ditulis dengan format cetak miring. Judul gambar ditulis dengan spasi 

ganda, langsung setelah nomor gambar, dan gunakan format sentence case (huruf besar 
hanya di awal kalimat) kecuali untuk kata yang memang harus ditulis dengan huruf besar 
seperti nama kota, nama perusahaan, nama orang, dll. 

15. Hindari penggunaan warna dalam menyajikan gambar, gunakan warna abu-abu dengan 
shading/patern bergaris jika diperlukan. 

16. Penyajian gambar dapat dilihat pada contoh gambar sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Data rekapitulasi biaya gaji dan biaya operasional lainnya pada PT 

Makmur Sejahtera, sumber: PT Makmur Sejahtera, 2014, Laporan Laba Rugi dan 

Analisis Biaya, halaman 3. 

 

5.6 RUMUS DAN HASIL STATISTIKA/MATEMATIKA 
1. Ketika mencantumkan rumus, persamaan, atau hasil statistika maupun matematika dalam 

naskah, pastikan bahwa penulis telah mencantumkan informasi yang cukup dan jelas bagi 
pembaca untuk mengerti naskah yang disajikan. 

2. Jangan mengulang angka statistik deskriptif dalam naskah jika mereka telah disajikan 
dalam tabel atau gambar. 

3. Jangan menyajikan kutipan atau rumus statistik yang sudah umum (contoh: uji F, uji t), 
kecuali jika hal tersebut tidak umum atau memang menjadi fokus dari penelitian tersebut. 

4. Penulisan rumus yang kompleks dalam baris tersendiri dengan menggunakan equation 
editor (atau mathtype) dan tidak boleh menggunakan gambar.  

5. Ukuran huruf dan symbol pada rumus jika menggunakan equation editor tidak perlu lagi 
mengaturnya secara manual. 

6. Penulisan rumus dimulai pada batas kiri, rata dengan kalimat tepat di atasnya, dengan 
jarak 2 spasi dari kalimat di atas dan di bawahnya. Nomor rumus ditulis di ujung kanan 
baris tersebut (aligned right), tanpa perlu menuliskan nomor Bab letak rumus tersebut. 

7. Contoh penulisan rumus adalah sebagai berikut: 
 
   

  

  
 (   )  √ 

 
          

    ............................................................... (1) 
dimana: 

 Gaya yang dihasilkan pendulum 
 Massa cart 

 Masa pendulum 
 

Panjang lengan pendulum 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

 8,000

1 2 3 4 5 6

Biaya gaji Biaya operasional lainnya

F
M
m
l
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8. Ketika menuliskan rumus dalam naskah/paragraph, berikan spasi dalam menyajikan 
persamaan. Contoh: x + 3 = a. Perlu diinga bahwa penulisan variabel dan simbol 
matematika atau statistika harus cetak miring.  

9. Gunakan tanda baca dengan tepat dalam menyajikan hasil statistika maupun matematika 
seperti tanda kurung, seperti signifikansi, degrees of freedom, confidence level. Contoh: 
… hasil yang signifikan secara statistika (p =.42) pada variabel ini; t (45) = 4.85, 89% 
CIs (3.43, 2.7), (-7.23, 1.89) 

 

5.7 PENULISAN ANGKA 
1. Jika angka disajikan di awal kalimat atau judul, maka sebaiknya dituliskan dalam bentuk 

kata-kata. Contoh: Dua ekor singa mengelilingi desa Tembaga….. 

2. Angka umumnya disajikan dengan format angka (10, 11, 12, dst) jika angka berjumlah 
dua digit atau lebih (di atas 10), dan akan dituliskan dengan kata-kata jika di bawah 10. 
Ada beberapa pengecualian untuk hal ini: 
a. Jika angka kecil dan besar dikelompokkan jadi satu untuk sebuah perbandingan, maka 

tetap dituliskan dalam angka. Contoh: selama 3, 6, 8, 11, dan 15 kali percobaan…  
b. Namun disajikan berbeda untuk menyatakan hal seperti ini: diperoleh 10 temuan dari 

setiap percobaan dari empat survei yang berbeda… 
c. Tetap disajikan angka dalam menyatakan pengukuran. Contoh: 6 cm, 5-mg, 2%. 
d. Disajikan dalam angka jika menyatakan waktu, tanggal, umur, sampel atau populasi, 

nilai/skor, atau jumlah uang. 
e. Dinyatakan dalam bentuk angka untuk menyebutkan hal yang spesifik dalam satu 

rangkaian seri tertentu, seperti Tabel 5, Gambar 1, dll. 
f. Jika menuliskan hasil pengujian statistik maupun matematika dalam naskah, maka 

symbol atau variabel statistik atau matematika harus dicetak miring. Gunakan symbol 
atau singkatan yang umum dalam menyatakan hasil pengujian statistik atau 
matematika. Contoh: Hasil pengujian F menunjukkan angka signifikansi p = .03. 

 

5.8 PENYAJIAN LAMPIRAN 
1. Nomor dan judul lampiran ditulis di tengah halaman pada satu halaman baru. Huruf besar 

Times New Roman ukuran 12 poin, cetak tebal, dan spasi tunggal. 
2. Contoh penulisan nomor dan judul lampiran: 

 
LAMPIRAN 1 

KARTU BIMBINGAN 
 

Nomor dan judul lampiran ditulis pada satu halaman, sifatnya seperti pembatas halaman 
lampiran. Nomor dan judul lampiran berikutnya ditulis pada halaman baru. Isi dari 
lampiran diletakan di belakang halaman nomor dan judul bersangkutan. 

3. Isi dan urutan pengelompokan lampiran yang disajikan disesuaikan dengan pedoman 
yang berlaku atau kebutuhan laporan. 

 

5.9 PEMBATAS HALAMAN 
1. Pembatas halaman menggunakan kertas berwarna seperti spectra ukuran HVS-A4 80 

gram. Warna kertas sesuai dengan warna jurusan masing-masing. 
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2. Pada kertas pembatas, dicetak logo UIB di tengah halaman dengan ukuran logo panjang 
kali lebar adalah 6.6 x 6 cm. Logo dicetak berwarna. 

3. Pembatas halaman ini diletakan sebagai pemisah antar bagian laporan. Pembatas halaman 
diletakkan sebelum: 
a. BAB I 
b. BAB II 
c. BAB III 
d. BAB IV 
e. BAB V 
f. BAB VI 
g. BAB VII 
h. Daftar Pustaka 
i. Lampiran 

 

5.10 KUTIPAN DALAM NASKAH 
Ketentuan umum menyajikan kutipan dan referensi dalam naskah adalah menuliskan  

nama keluarga penulis (author) dan tahun penerbitan referensi serta halaman dimana letak 
tulisan itu berada jika kutipan bersifat langsung. Kutipan ada dua jenis yaitu: 1) kutipan 
langsung adalah ide/konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya, dan 2) kutipan 
tidak langsung adalah ide/konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata 
penulis/peneliti sendiri. 

Kutipan langsung pada format APA ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, 
tahun terbit, dan halaman kalimat/teks yang dikutip. Kutipan tidak langsung dituliskan dalam 
kalimat/teks hanya dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan, tanpa 
halaman yang dikutip. Berikut beberapa contoh cara menuliskan referensi dalam naskah: 

Tabel 2 

Contoh penulisan referensi dalam naskah 

Markam (1962) menunjukkan bagaimana 
prinsip tersebut……atau 
…ditunjukkan ada prinsip dasar pengujian 
(Markam, 1962), hasilnya menyatakan 

Satu penulis yang didiskusikan langsung 
dalam suatu kalimat, atau  
Satu penulis yang dirujuk dalam kutipan. 
Bentuk penyajian referensi yang paling tepat 
dapat dipilih oleh penulis. 

Prinsip keadilan ….(Smith, 1991)…. 
(Smith, 1972)  atau ……sesuai kenyataan 
(Smith, 1972, 1991) atau ……(Smith, 
1991a, 1991b). 

Jika penulis sama dengan publikasi di tahun 
yang berbeda, sajikan nama dan tahun yang 
sesuai jika lokasi penulisan terpisah atau 
hanya menyebutkan namanya satu kali 
dengan diikuti tahun penerbitan yang sama 
dengan tambahkan huruf di belakangnya, 
atau tahun yang berbeda. 
Catatan: huruf di belakang angka tahun 
menunjukkan bahwa dari organisasi/penulis 
yang sama ada beberapa referensi di tahun 
yang sama.  

D. M. Smith (1994) dan P. W. Smith (1995) 
… 
 

Jika mengutip dalam satu tempat dari dua atau 
lebih referensi dengan penulis yang 
mempunya nama keluarga/belakang yang 
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sama, maka nama depan pengarang harus 
disebutkan juga dalam bentuk singkatan. 

Jurby dan Clements (n.d.) telah 
mengungkapkan bahwa kecurangan….atau 
Kecurangan telah diungkapkan melalui 
serangkaian web-logs (Jurby & Clements, 
n.d.). 

Dua penulis yang tidak mempunyai tahun 
penerbitan, untuk di awal kalimat dituliskan 
kata „dan‟ sedangkan referensi yang 
diletakkan diakhir kalimat, sebelum titik, 
menggunakan simbol „&‟ 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa…. 
yang tidak menguntungkan (Wigli, Jones, 
Stewart, Wilson, & Samuels, 2007, p. 22). 

Kutipan pertama dari referensi yang ditulis 
oleh tiga sampai tujuh penulis, harus 
disebutkan semua nama penulisnya, dan juga 
nomor halaman jika berupa kutipan langsung. 

Kondisi yang tidak menguntungkan akan 
berakibat ….. (Wigli et al., 2007). 

Penulisan kedua dan seterusnya untuk 
referensi yang ditulis oleh tiga sampai tujuh 
orang, hanya menyajikan nama penulis 
pertama diikuti kata „et al.‟ dan tahun 

(Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2008a). . . 
.atau (IAI, 2008a) atau 
The standard performance measures were 
used in evaluating the system (United States 
Department of Transportation, Federal 
Aviation Administration, 1997) 

Referensi yang diterbitkan dari suatu 
kelompok yang sudah terkenal dengan nama 
singkatannya, penulisan pertama harus 
diungkapkan nama lengkapnya. Penulisan 
selanjutnya dapat menggunakan singkatan. 
Nama bagian/departemen yang menerbitkan, 
jika diketahui juga harus disebutkan. 

…. keputusan yang diambil (Cheek & Buss, 
1981, p. 332) atau ….sesuai dengan teori 
yang berlaku (Shimamura, 1989, chap. 3) 

Pada dasarnya mengutip dari website atau 
sumber elektronik sama dengan mengutip dari 
sumber tercetak. Jika mengutip dari website 
atau media elektronik, yang perlu 
dicantumkan adalah nama penulis, tahun 
penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan 
langsung) atau jika tidak ada nomor halaman, 
sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar, 
tabel atau paragraf.  
Alamat website (URL) dan informasi lain 
dituliskan pada Daftar Pustaka. 

Surat kabar menyajikan ceritanya secara 
terperinci (“Bush Klaim Kemenangan”, 
2003; Seargent & Killian, 2003). 

Jika tidak diketahui penulis daripada suatu 
publikasi, maka dapat mengutip artikel, bab, 
atau halaman web yang mencantumkannya.  
Gunakan format cetak miring untuk jurnal, 
buku, brosur, atau laporan. 
Jika ada dua kutipan atau lebih tentang hal 
yang serupa, maka pisahkan referensi tersebut 
dengan titik koma (;) dan sajikan berdasarkan 
urutan alpabet dari nama penulis yang 
pertama. 

Sumber: apa-style-addendum yang diunduh dari http://www.graduate.appstate.edu/students/ 

ThesisDissertationManual/apa-style-addendum.pdf 

 
 

http://www.graduate.appstate.edu/students/
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5.11 DAFTAR PUSTAKA/REFERENSI 
1. Sumber yang dikutip dalam naskah/teks harus ditulis lengkap dalam “Daftar Pustaka”. 

Sebaliknya, sumber yang terdaftar dalam Daftar Pustaka harus ditulis dalam naskah/teks 
sebagai kutipan. 

2. Perhatikan penggunaan yang tepat untuk huruf besar, tanda baca seperti titik, koma, tanda 
kurung, spasi. 

3. Daftar pustaka disusun dengan spasi tunggal berdasarkan abjad dari nama penulis 
pertama. Jika ada dua publikasi dari penulis yang sama, maka susun berdasarkan tahun 
penerbitan   

4. Nama penulis ditulis nama keluarga/nama belakang terlebih dahulu, kecuali nama awal 
sebagai nama keluarga, baru diikuti dengan nama depan. Gelar kebangsawanan, 
akademik, dan keagamaan tidak perlu ditulis.  

5. Jika tidak ada nama penulis, judul karya dituliskan sebagai tema utama. 
6. Huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis dengan huruf kapital.  
7. Setiap referensi disajikan dengan menggunakan format spasi ganda, hanging indentation, 

yaitu baris kedua tiap sumber ditulis dengan jarak 1.5 inchi dari margin kiri baris pertama, 
jarak antar karya dua spasi (sama seperti penulisan naskah). 

8. Format penulisan referensi ARTIKEL JURNAL: Author(s) with initial(s). (year). 
Article title in sentence case. The Name of the Journal in   Title Case and Italics, the 

volume in italics (and the issue if there is one), the page number or range. DOI number (if 
there is one).  
Catatan: jika artikel jurnal tersedia on-line, tuliskan juga digital object identifier (DOI) 
atau uniform resource locator (URL):  Author, A. A., & Author, B. B. (year). Title of 
article. Title of Online Periodical, volume number (issue number if available). Retrieved 
from   http://www.someaddress.com/full/url/. Berikut beberapa contoh: 

a. Referensi dengan penulis tunggal  
Collins, A. P. (2005). Building an active learning environment. Online Journal of 

Teaching and Learning, 5, 10-18. DOI: 10.1234/5453556 

Collins, A. P. (2007). Active learning techniques in reading education. Preparing 

Children to Read, 3. Retrieved from http://www.aera.org/preparingchildren/ 

Williams, J. H. (2008). Employee engagement: Improving participation in safety. 

Professional Safety Journal, 53(12), 40-45. 

b. Referensi dengan penulis dua orang  
Collins, A. P., & Harlow, W. (2001). Does active learning really matter? Journal of 

the Scholarship of Teaching, 10 (3), 11-22. 
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Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The 

hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social 

Psychology, 66, 1034-1048. 

c. Referensi dengan penulis 3 sampai 7 orang  
Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007). Approaching the transition to 

adulthood: Distinctive profiles of adolescents aging out of the child welfare 

system. Social Services Review, 81, 453-484. 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). 

There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of 

stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 

1190-1204. 

d. Referensi dengan penulis lebih dari 7 orang: tuliskan nama penulis pertama sampai 
ke enam dengan dipisahkan tanda baca koma, kemudian ketik titik-titik, dan sajikan 
nama penulis terakhir.  
Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., 

. . . Rubin, L. H. (2009). Web site usability for the blind and low-vision user. 

Technical Communication, 57, 323-335. 

9. Format penulisan referensi dari BUKU: Author(s) with initial(s). (year). The book title in 
sentence case and italics. the city of publication: the publisher. Kota publikasi untuk 
karya dari luar negeri sebaiknya cantumkan kota dan negara bagian dengan menggunakan 
singkatan alamat pos tanpa tanda titik. Contoh: New York, NY 

Alexie, S. (1992). The business of fancydancing: Stories and poems. Brooklyn, NY: Hang 

Loose Press. 

Collins, A. P., Bishop, K., & Harlow, W. (2001). Techniques for active learning (2nd 

ed.). New York: McGraw Hill. 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal 

publication. Washington, DC: American Psychological Association. 
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a. Jika penulis juga editor buku tersebut: 
Disher, K. P. (Ed.). (2003). Building consensus. New York: McGraw Hill. 

b. Jika referensi merupakan buku editan dengan penulis: 
Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: 

Anchor. 

c. Jika referensi merupakan buku yang diedit tanpa penulis: 
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. 

New York, NY: Russell Sage Foundation. 

d. Ditulis oleh suatu organisasi dan dipublikasikan oleh organisasi itu sendiri serta 
diterbitkan dengan edisi. 
American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (4th ed.). Washington, DC: Author. 

e. Karya tanpa nama penulis  
Dorland‟s illustrated medical dictionary (31st ed.). (2007). Philadelphia,PA: 

Saunders. 

10. Format penulisan referensi dari satu bab atau bagian sebuah buku: Author(s) with 
initial(s). (year). The chapter title in sentence case. The authors of the book, The Book 
title in sentence case and italics (page numbers). the city of publication: the publisher.  
Perhatikan dalam contoh kata (Eds.) artinya orang tersebut adalah editor buku tersebut: 

Bishop, K. (1988a). Dealing with a disruptive student. In B. W. Johnson, K. Felts, & R. 

K. Newton (Eds.), Classroom management techniques (pp. 37-52). New York, 

NY: McGraw Hill. 

11. Referensi merupakan karya yang dikutip dari sumber kedua, tidak ditemukan atau tidak 
mempunyai karya aslinya). Contoh sumber kedua yang merupakan tempat kutipan yang 
kita baca dan sadur adalah:  

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-

route and parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 

589-608. 

Maka yang dicantumkan dalam daftar pustaka adalah sumber di atas. Pada naskah sajikan 
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nama penulis yang asli dari karya yang dikutip. Contoh: jika karya yang dikuti penulis 
aslinya adalah Seidenberg and McClelland yang dibaca dari Coltheart et al., maka pada 
dalam menuliskan kutipan dalam naskah dapat menggunakan format berikut ini:  

Penelitian Seidenberg and McClelland's pada tahun 1989 (sebagaimana yang 

dikutip dalam Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993), ... 

12. Format penulisan referensi dari SELAIN BUKU/JURNAL/PUBLIKASI STANDAR 

a. Website: Author(s) with initial(s). (year). The chapter title in sentence case. The 
authors of the book, The Book title in sentence case and italics (page numbers). the 
city of publication: the publisher. Contoh: 

Shiffington Industries. (n.d.). Reference manual for Shiffington accelerators. 

Retrieved from http://www.shiffingtoninc.com/manual.html 

b. Artikel di media masa tanpa nama penulis: (dalam naskah dituliskan judul 
karya seperti nama penulis, contoh: (“Doctors without Borders,” 2010) 

Doctors Without Borders provide aid in Haiti. (2010, March 10). New York Times. 

Retrieved from http://www.shiffingtoninc.com/manual.html 

c. Artikel di media masa (koran) tanpa nama penulis dan halaman terpisah: 

Generic Prozac debuts. (2001, August 3). The Washington Post, pp. E1, E4. 

d. Artikel pada majalah:  

Mathews, J., Berrett, D., & Brillman, D. (2005, May 16). Other winning equations. 

Newsweek, 145(20), 58-59. 

e. Artikel dari majalah online: 

Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual-group continuity in cooperation and 

competition under varying communication conditions. Current Issues in Social 

Psychology, 6(12), 166-182. Retrieved from http://www.uiowa.edu/~grpproc/ 

crisp/ crisp.6.12.htm 

 

 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/
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f. Artikel yang dipresentasikan pada conference: 
Dallas, J. (2009, March). Using mathematics to make decisions. Paper presented at the 

meeting of the American Mathematical Society, Boston, MA. 

g. Artikel yang diambil dari proceeding conference: 
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The 

First International Conference on Computer Support for Collaborative 

Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 
 

h. Laporan pemerintah: 

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness 

(DHHS Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government 

Printing Office. 

U.S. Department of Education, Office of Vocational and Adult Education. (2009). 

Partnerships between community colleges and prisons providing workforce 

education and training to reduce recidivism. Retrieved from 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ovae/resource/index.html 

 

i. Laporan online dari organisasi non-pemerintah  

Kenney, G. M., Cook, A., & Pelletier, J. (2009). Prospects forreducing uninsured 

rates among children: How much can premium assistance programs help? 

Retrieved from Urban Institute website: http://www.urban.org/url.cfm? 

ID=411823 

American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of 

patients with eating disorders (2nd ed.). Washington, DC: Author. 

j. Laporan online tanpa nama penulis dan tanggal yang dapat diidentifikasi 

GVU's 10th WWW user survey. (n.d.). Retrieved from http: // www .cc.gatech.edu/ 

user_surveys/survey-1998-10/ 

http://www.urban.org/url.cfm?%20ID=411823
http://www.urban.org/url.cfm?%20ID=411823
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k. Referensi dari sebuah dokumen laporan 

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). Student perceptions of instructional 

strategies: Voices of English language learners with disabilities. Minneapolis, 

MN: National Center on Educational Outcomes, University of Minnesota. 

Retrieved from the ERIC database.(ED495903) 

l. Skripsi/tesis/disertasi yang dipublikasi: 

Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Doctoral dissertation). Retrieved from 

Name of database. (Accession or Order Number) 

m. Skripsi/tesis/disertasi yang tidak dipublikasi: 

Lastname, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral dissertation). 

Name of Institution, Location. 

Dallas, J. (2009). Using mathematics to make decisions (Unpublished doctoral 

dissertation). Appalachian State University, Boone, NC. 

n. Abstract skripsi/tesis/disertasi 

Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation. Dissertation Abstracts 

International, 62, 7741A. 

o. Kutipan yang tercantum dalam encyclopedia 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The New Encyclopedia  Britannica. (Vol. 26, 

pp. 501-508). Chicago, IL: Encyclopedia Britannica. 

 
CATATAN: Jika ada yang belum jelas atau tidak tercantum dalam Pedoman ini tentang 
format yang berdasarkan APA style, silakan merujuk ke website: https://owl.english.purdue. 
edu/owl/resource/560/01/ atau Chicago Manual of Style 16th Edition silakan merujuk ke 
website: https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/12/ 

 
 

 
 

“There is creative reading as well as creative writing.”   
(Ralph Waldo Emerson) 

 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/01/
http://www.goodreads.com/author/show/12080.Ralph_Waldo_Emerson
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 “Learn everything you can, anytime you can,  
from anyone you can,  

there will always come a time when you will be grateful you did.”  
(Sarah Caldwell) 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 
 

  

http://www.goodreads.com/author/show/941071.Sarah_Caldwell
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BAB VI 
DIGITALISASI LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 
 

6.1 PROSEDUR PELAKSANAAN DIGITALISASI 
Setiap karya ilmiah mahasiswa Universitas Internasional Batam akan disimpan dan 

dipublikasikan oleh Perpustakaan (Skripsi, Tesis, Laporan KP). Karya ilmiah di atas harus 
dialihkan formatnya menjadi bentuk digital dengan format PDF. Terdapat beberapa langkah 
yang harus dilakukan untuk mengubah format file ke bentuk pdf. Gambar berikut 
menjelaskan langkah-langkah tersebut. 
 

Scan
(format jpg, bmp)

Hardcopy Lembar 

Pengesahan, Lembar 

Pernyataan Originalitas, 

Lembar Penyelia atau lembar 

lain yang terdapat tanda 

tangan

Softcopy dalam bentuk file 

.doc, .docx, .jpg, .bmp, .xls, 

xlsx, dan lainnya

Konversi ke dalam 

format PDF

Konversi ke dalam 

format PDF

Pemberian Watermark Pemberian Footer

Penamaan file sesuai 

dengan format yang 

ditentukan

ALUR DIGITALISASI 

KARYA ILMIAH

UIB Repository©2012

Burn ke CD/DVD

 

Gambar 2 Diagram alur digitalisasi karya ilmiah di lingkungan Universitas Internasional Batam, 

sumber: Perpustakaan Universitas Internasional Batam 

Langkah digitalisasi karya ilmiah adalah sebagai berikut: 
1. Dokumen laporan dalam bentuk softcopy seperti laporan per-bab, daftar isi, abstrak, 

sampul, dan sebagainya dikonversikan menjadi format PDF menggunakan software 
Acrobat PDF. 

2. Dokumen laporan dalam bentuk hardcopy seperti lembar pengesahan, lembar pernyataan, 
kuesioner dan sebagainya (yang ada tanda tangannya) terlebih dulu dilakukan scanning 
kemudian baru dikonversikan menjadi format PDF. 
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3. File PDF yang telah jadi kemudian diberikan watermark (file watermark bisa diunduh di 
website UIB). 

4. Setelah proses watermark selesai kemudian diberikan footer sesuai dengan format yang 
sudah ditentukan. 

5. Berikutnya file PDF disimpan dan diberi nama sesuai dengan format penamaan file yang 
sudah ditentukan. 

 

6.2 KONVERSI FILE KE PDF 
Konversi file menjadi format PDF dapat diikuti langkahnya sebagai berikut: 

1. Jalankan aplikasi Adobe Acrobat 9  

 

2. Pilih File Create PDF From File, kemudian pilih file yang akan dikonversi, 
selanjutnya klik Open dan tunggu hingga proses konversi selesai. 
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3. Setelah proses konversi telah selesai kemudian pilih File Save, dan beri nama file 
sesuai format yang ditentukan, kemudian klik Save. 

 

6.3 MEMBERIKAN FOOTER 
Footer pada dokumen yang telah dikonversi ke PDF diberikan dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut ini: 

1. Jalankan aplikasi Adobe Acrobat 9 Pro 

2. Pilih File Open, kemudian pilih file PDF yang akan diberikan footer, Klik OK 

3. Pilih menu Document Header & Footer  Add, sehingga akan muncul form berikut: 

 

 
4. Ketikkan pada bagian Left Footer Text dengan format : Nama Penulis, Judul, Tahun 

Terbit, dan Copyright. Contoh: 
 

 

 

Juhendry, Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi Sebagai 
Variabel Intervening, 2007 
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5. Klik OK, selesai. 

 

 

6.4 MEMBERIKAN WATERMARK 
Efek watermark pada dokumen yang telah dikonversi ke PDF dapat dibubuhkan dengan 

mengikuti langkah-langkah berikut: 

1. Jalankan aplikasi Adobe Acrobat 9 Pro 

2. Pilih FileOpen, kemudian pilih file yang akan diberikan watermark dan klik Open. 

3. Pilih DocumentWatermakAdd, sehingga akan muncul form berikut: 
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4. Pada bagian Source pilih File, kemudian klik tombol Browse dan pilih file 
Watermark_A4_Portrait.bmp (atau sesuai ukuran kertas dan orientasi file). 

5. Pada bagian Appearance  Opacity ubah menjadi 10% 

6. Hilangkan centang pada Scale relative to target page 

7. Pada Location pilih Appear on top of page 

8. Klik OK 

9. Selesai 

 

10. File gambar logo UIB untuk watermark bisa diunduh di website UIB (www.uib.ac.id) 
bagian download. 

 

6.5 STANDAR PENAMAAN FILE 
Setiap judul laporan akan terdiri dari minimal 13 buah file yang terdiri dari bagian-

bagian yang ada dalam laporan. Setiap file memiliki standar penamaan tersendiri. Adapun 
nama bagian dan penamaan file mengikuti format berikut: 

 
Tabel 2  

Standar penamaan file laporan kerja praktek  

No Bagian / Bab Penamaan Contoh Ket. 
1 Judul Bahasa Indonesia K-NPM-cover_id.pdf 1121013-cover_id.pdf Wajib 
2 Judul Bahasa Inggris K-NPM-cover_en.pdf 1121013-cover_en.pdf Wajib 
3 Lembar Pengesahan Kerja 

Praktek 
K-NPM-approval_sheet.pdf 1121013-approval_sheet.pdf Wajib 
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No Bagian / Bab Penamaan Contoh Ket. 
4 Lembar pernyataan klien K-NPM-client_statement.pdf 1121013-client_statement.pdf Wajib 
5 Lembar Pernyataan 

Kerahasian dan Anti Plagiat 
K-NPM-plagiarism_sheet.pdf 1121013-plagiarism_sheet.pdf Wajib 

6 Ringkasan Eksekutif K-NPM-abstract.pdf 1121013-abstract.pdf Wajib 
7 Kata Pengantar K-NPM-preface.pdf 1121013-preface.pdf Wajib 
8 Ucapan Terima Kasih K-NPM-Acknowlagement.pdf 1121013-Acknowlagement.pdf Wajib 
9 Daftar isi K-NPM-table_of _contents.pdf 1121013-table_of_contents.pdf Wajib 
12 Daftar tabel K-NPM-tables.pdf 1121013-tables.pdf Wajib 
13 Daftar gambar K-NPM-figures.pdf 1121013-figures.pdf Wajib 
14 Daftar lampiran K-NPM-enclosure_list.pdf 1121013-enclosure_list.pdf Wajib 
16 Bab 1 K-NPM-chapter1.pdf 1121013-chapter1.pdf Wajib 
17 Bab 2 K-NPM-chapter2.pdf 1121013-chapter2.pdf Wajib 
18 Bab 3 K-NPM-chapter3.pdf 1121013-chapter3.pdf Wajib 
19 Bab 4 K-NPM-chapter4.pdf 1121013-chapter4.pdf Wajib 
20 Bab 5 K-NPM-chapter5.pdf 1121013-chapter5.pdf Wajib 
21 Bab 6 K-NPM-chapter6.pdf 1121013-chapter6.pdf Wajib 
22 Kesimpulan (Bab 7) K-NPM-conclusion.pdf 1121013-conclusion.pdf Wajib 
23 Daftar pustaka K-NPM-bibliography.pdf 1121013-bibliography.pdf Wajib 
24 Lampiran K-NPM-enclosure.pdf 1121013-enclosure.pdf Wajib 

Sumber: Perpustakaan Universitas Internasional Batam (2014) 

 
6.6 FORMAT ISI CD KERJA PRAKTEK 

Setiap mahasiswa yang telah selesai mengerjakan tugas akhir wajib menyerahkan 
hardcopy dan softcopy karya ilmiahnya dalam sebuah CD/DVD. Adapun format isi yang 
harus ada dalam CD/DVD karya ilmiah tersebut antara lain: 
1. File softcopy dari semua bab laporan dalam format .doc atau .docx yang telah diberi nama 

sesuai standar yang ditentukan. 
2. File softcopy dari semua bab laporan dalam format .pdf yang telah diberi nama, 

watermark, dan footer sesuai dengan standar yang telah ditentukan 
3. File pendukung seperti file hasil simulasi SPSS, MATLAB, MYOB, Video, rekaman 

suara, gambar, foto, dan lainnya sebagai lampiran. 
4. Semua file diatas disimpan dalam satu keping CD dengan hirarki seperti yang ditunjukkan 

pada gambar berikut: 

 
Gambar 3 Susunan folder isi CD karya ilmiah, sumber: Perpustakaan Universitas Internasional 

Batam (2014) 
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5. File dalam tiap folder CD karya ilmiah yang diserahkan pastikan dapat dibuka atau 
dibaca, penamaan file mengikuti ketentuan butir 6.5. Berikut pemetaan contoh susunan 
file di setiap folder CD karya ilmiah: 

 

 

 

Gambar 4 Susunan file di setiap folder dalam CD karya ilmiah, sumber: Perpustakaan Universitas 

Internasional Batam (2014) 
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6.7 MENCETAK LABEL CD 

CD/DVD karya ilmiah mahasiswa harus diberikan label dengan format seperti gambar 
di bawah ini. 

 

Gambar 4 Format label CD karya ilmiah, sumber: Perpustakaan Universitas Internasional Batam 

(2014) 

 
File format label sudah disediakan standarnya di website UIB. Label CD/DVD dapat 

dicetak dengan menggunakan printer warna dengan langkah-langkah berikut: 
1. Unduh file Label_CD_Skripsi_Thesis_UIB.pdf pada website UIB (www.uib.ac.id) 
2. Buka file tersebut dengan PDF Reader sehingga tampak form seperti berikut 

  

MAHASISWA & NPM 
(Arial Rounded MT Bold, 10pt)

PEMBIMBING 
(Arial Rounded MT Bold, 10pt)

PRODI, FAKULTAS, UIB, TAHUN
(Arial Rounded MT Bold, 12pt)

JUDUL KARYA ILMIAH
(Arial, 12pt)
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3. Hapus data pada setiap kolom yang tersedia, kemudian isi data karya ilmiah sesuai format 
pada Gambar 4 di atas.   

4. Untuk mencetaknya, pilih File Print pada menu utama PDF Reader. 
5. Pada kolom Page Handling Berikan centang pada Auto-Rotate and Center, kemudian 

pilih Shrink to Printable Area, selanjutnya pilih printer yang digunakan pada kolom 
Printer Name, kemudian klik Properties. 

 
 

6. Pada form yang muncul pilih Paper option Size 
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7. Set ukuran kertas menjadi 13cmx13cm dengan mengisikan data berikut: 
a. Unit dipilih 0.01cm 
b. Paper Width = 1300, Paper Height = 1300 

8. Setelah selesai klik OK. 

 
 

9. Masukkan kertas Label CD, kemudian mulailah mencetak dengan mengklik OK pada 
form Print. 

 
 
 
 

 

       

  

“Learning is not attained by chance, it must be sought for with 
ardor, and attended to with diligence.”  

(Abigail Adams) 

http://www.goodreads.com/author/show/1479.Abigail_Adams
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BAB VII 
PENUTUP 

 
 

Suatu pedoman menyajikan informasi dan memandu atau memberikan tuntunan 
kepada pengguna untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam pedoman ini. Sebuah 
pedoman dikatakan berhasil, apabila ketentuan dan panduan yang disampaikan di dalamnya 
dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh penggunanya.  

Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek Mahasiswa Universitas 
Internasional Batam ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi 
mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran mata kuliah Kerja Praktek di 
Lingkungan Universitas Internasional Batam. Tujuannya agar kegiatan berjalan sesuai 
prosedur yang berlaku dan mahasiswa lulus tepat waktu. Pedoman ini juga diharapkan dapat 
membantu dan memberikan arahan kepada unit di lingkungan Universitas Internasional 
Batam yang terlibat dalam penyelenggaraan pembelajaran mata kuliah Kerja Praktek, seperti 
Biro Akademik dan Administrasi Kemahasiswaan (BAAK), Biro Akademik Keuangan 
(BAK), Perpustakaan, Laboratorium, dan Program Studi. Diharapkan Keberadaan pedoman 
ini dapat meningkatkan kualitas layanan unit khususnya untuk administrasi pembelajaran 
mata kuliah Kerja Praktek.  

Tim penyusun menyadari bahwa panduan ini tidak terlepas dari kekurangan yang 
masih harus diperbaiki, taka da gading yang tak retak. Harapan Tim adalah masukan 
perbaikan dari pengguna untuk perbaikan Pedoman di masa yang akan datang dan 
peningkatan kualitas layanan terhadap mahasiswa, dosen, dan masyarakat (klien, dll).  

 
 
 

 

 
 

“The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you.”  
(B.B. King) 

 
 

http://www.goodreads.com/author/show/292382.B_B_King
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Lampiran 01 
FORMULIR PENGAJUAN TOPIK DAN LOKASI KERJA PRAKTEK 

 
Nama Mahasiswa/NPM : __________________________________________________ 
Nama Perusahaan : __________________________________________________ 
Alamat : __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
Telepon/Fax/Email : __________________________________________________ 
Nama Penyelia*) : __________________________________________________ 
Kontak Penyelia : __________________________________________________ 
Surat Ijin KP dari Dekan : diperlukan/ tidak diperlukan perusahaan **) 
Bidang Kerja Praktek : __________________________________________________ 
Topik yang Diusulkan : __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
   __________________________________________________ 
Tanggal Mulai : __________________________________________________ 
Perkiraan Selesai : __________________________________________________ 
 
 
Batam, _______________ 
Pemohon Kerja Praktek,  Disetujui Oleh, 
 
 
 
 
 (Sesuai data tercantum di atas) (nama Ketua Program Studi) 
Tandatangan & Nama Jelas Tandatangan & Nama Jelas 
 
 
CATATAN: 
*)  Penyelia adalah contact person di instnasi tempat/obyek/lokasi Kerja Praktek yang akan me 
**)  Coret yang tidak perlu, dan lampirkan copy surat ijin Kerja Praktek dari Dekan (Lampiran 02)  

jika perusahaan memerlukan  
-  Lampirkan Project Proposal (Lampiran 03) 
-  Lampirkan Surat Kesediaan Klien Tempat Kerja Praktek (Lampiran 04) 
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Lampiran 02 
CONTOH SURAT IZIN KERJA PRAKTEK 

diajukan oleh mahasiswa ke BAAK melalui prosedur permintaan surat dan ditandatangani oleh Dekan 
masing-masing Fakultas. 
 

 

 
 Nomor : 089/DFE/SKL-UIB/VI/2013 Batam, 23 Juni 2013 
 Perihal : Permohonan Izin Kerja Praktek 
 Lampiran : - 
 
 
 Kepada 
 Yth. Pimpinan HRD PT. Galaxi Surya 
 Komplek Nagoya Blok G No. 222 
 Batam – Kepulauan Riau 
 
 Dengan hormat, 
 
 Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa: 

 Nama/NPM  : Nicewati/1042999 
 
 adalah benar Mahasiswa Program Studi–S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Internasional 

Batam yang akan menempuh mata kuliah Kerja Praktek. Mata kuliah ini bertujuan memberikan 
pengetahuan contoh nyata permasalahan di masyarakat, khususnya dunia kerja. Untuk itu, kami 
mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk memberikan kesempatan dan bimbingan kepada mahasiswa 
kami untuk melakukan kerja praktek di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, terhitung mulai 
tanggal 01 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014. 

 Adapun tanggung jawab terhadap resiko keselamatan kerja, dan resiko kerusakan dan/atau 
kehilangan barang/data/sistem selama mahasiswa melakukan kerja praktek sepenuhnya merupakan 
tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan. 

 Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 
 
 Hormat kami 
 
 
 
 

R.A. Widyanti Dyah Lestari, SE., SH., MM. 
Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

  

tel:1042124
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Lampiran 03 
CONTOH PROPOSAL KERJA PRAKTEK 

 
PROJECT PROPOSAL 

 

Date Proposed : November 7, 2013 (tanggal pengajuan ke Pembimbing) 
NPM : 1042999 (nomor induk mahasiswa) 
Student Name : NICEWATI (nama mahasiswa) 
Supervisor : WISELECTURE (nama pembimbing) 
Title :  Penyusunan sistem pengendalian internal dan pencatatan 

akuntansi pada PT Galaxy Surya 
 
1. Company Background 

PT Galaxy Surya mengoperasikan Toko BC yang didirikan pada 11 Juli 2011 oleh Diana, 
pemilik. Toko BC berdomisili di BCS Mall lantai dasar, Batam. Toko BC dengan tiga 
karyawan merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang penjualan alat seluler.  
  

2. Problem Statement 
Toko BC sudah beroperasi selama 2 tahun namun belum mempunyai sistem pencatatan 
yang akurat dan handal tentang pengeluaran seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya listrik, 
dan biaya lainnya. Pencatatan atas persediaan juga kurang akurat, hanya berupa rekap 
nota pembelian persediaan, dan untuk penjualan hanya mencatat total pendapatan. Selain 
itu Toko BC juga belum mempunyai formulir pendukung transaksi keuangan yang 
memadai jika dilihat dari sisi internal kontrol atas transaksi bisnis. 

Permasalahan di atas menyebabkan pemilik toko tidak dapat mengetahui keuntungan 
ataupun kerugian, atau posisi aktiva dan kewajiban secara jelas dan akurat tiap 
periodenya. Hal ini dapat menyebabkan pemilik toko tidak dapat mengambil keputusan 
secara pasti. 
 

3. Project Scope 
Lingkup dari proyek ini merancang sistem pengendalian internal dan sistem pencatatan 
akuntansi yang dapat menyajikan laporan keuangan. 
 

4. Project Goal 
Tersedia sebuah sistem pengendalian internal dan pencatatan akuntansi yang akurat dan 
handal serta sesuai dengan Toko BC sehingga dapat diimplementasikan untuk mencatat 
dan melaporkan transaksi yang sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. 
 

5. Methodology 
a. Memahami aktivitas toko dan menganalisa kendala yang dialami oleh toko. 
b. Mempelajari standar akuntansi dan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan 

operasional toko BC. 
c. Merancang sistem pengendalian internal yang memadai. 
d. Merancang sistem pencatatan akuntansi dan pelaporannya. 
e. Menguji keakuratan sistem yang dirancang melalui uji coba implementasi. 
f. Mengimplementasikan sistem yang telah teruji pada toko. 
g. Melatih karyawan untuk menjalankan sistem. 
h. Serah terima sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan. 



 

L-4 PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENULISAN KERJA PRAKTEK MAHASISWA UIB 

 

 
6. Project Deliverables 

a. Sistem pengendalian internal terdokumentasi beserta formulir pendukung yang dapat 
digunakan dalam mencatat transaksi keuangan, seperti:  
1. Form penjualan 
2. Form pembelian  
3. Form penerimaan kas 
4. Form pengeluaran kas 
5. Kartu Stok  
6. Kartu Hutang 
7. Kartu Piutang 

b. Merancang sistem pencatatan akuntansi dengan menggunakan MS Excel mulai dari 
Chart of Account, Jurnal untuk pencatatan transaksi bisnis (jurnal pembelian, 
penjualan, jurnal umum), Buku Besar 

c. Sistem pelaporan keuangan yang dapat menghasilkan laporan seperti: 
1. Nearaca 
2. Laba rugi 
3. Laporan Arus Kas 
4. Laporan penjualan 
5. Laporan pembelian 
6. Laporan sisa stok 

 
7. Success Criteria 

Sistem ini berhasil apabila sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang 
dirancang dapat diimplementasikan pada toko Buana Cell yang dapat digunakan sebagai 
acuan dalam membuat laporan keuangan. Demikian juga sistem untuk pencatatan dan 
pengendalian atas aset terutama barang dagangan. 

 
 

PROPOSED BY: 
 
 
 

( NICEWATI / 1042999) 
Nama Mahasiswa/NPM 

 

APPROVED BY: 
 
 
 
(WISELECTURER)      ( __________________) 
Dosen Pembimbing  Ka. Program Studi 
Date: 18 November 2013 Date:  
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Lampiran 04 
CONTOH SURAT PERNYATAAN KLIEN 

 

 

 Yang bertandatangan di bawah ini: 

 Nama : Pemilik atau Penyelia*) 
 Jabatam : tuliskan data yang sesuai  
 Nama Lembaga : tuliskan data yang sesuai 
 Alamat Lembaga : tuliskan data yang sesuai 
 Telp/Email : tuliskan data yang sesuai 
 
 Menyatakan bersedia untuk hal di bawah ini:**) 

 1. Bersedia memberikan kesempatan dan memfasilitasi pelaksanaan Kerja Praktek 
mahasiswa Universitas Internasonal Batam di bawah ini: 

 Nama / NPM : tuliskan data mahasiswa 
 Dosen Pembimbing : tuliskan data yang sesuai 
 Program Studi/Fakultas : tuliskan data yang sesuai  
 Topik Kerja Praktek : tuliskan data yang sesuai 

 2. Bersedia melaksanakan (implementasi) rekomendasi yang tercantum pada Laporan 
Kerja Praktek. 

 3. Bersedia memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbingnya untuk 
turut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan (implementasi) rekomendasi sebagaimana 
tercantum pada Butir 2. 

 
 Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa paksanaan dari pihak 

manapun. 
 
 
 Batam, _______________ 
 Yang membuat pernyataan,  Diketahui oleh, 
 
 
 Materai Rp 6.000 
 Ttd + cap perusahaan 
 
 
 (Sesuai data tercantum di atas) (nama dosen pembimbing) 
 (Jabatan) Dosen Pembimbing 
 
 
CATATAN: 
*)  Penyelia adalah PIC di perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Praktek mahasiswa dan 

memberikan penilaian serta yang menerima saat observasi dilakukan  
**) cantumkan hal yang SESUAI dengan kesepakatan yang dicapai dengan Pemilik/ Penyelia pada saat 

observasi awal (tidak selalu 3 point) 
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Lampiran 05 
SURAT PENGANTAR KUNJUNGAN LAPANGAN  

Bagi mahasiswa yang sampai tahap implementasi dan/atau memerlukan visitasi dari Dosen Pembimbing, 
maka mengajukan surat ini ke BAAK melalui prosedur permintaan surat, dan ditandatangani oleh 
Dekan masing-masing Fakultas. 
 

 

 
 Nomor : 99/DFE/SKL-UIB/X/2013 Batam, 10 Oktober 2013 
 Perihal : Kunjungan Lapangan 
   Pembimbing Kerja Praktek 
 Lampiran : - 
 
 Kepada 
 Yth. Pimpinan HRD PT. Galaxi Surya 
 Komplek Nagoya Blok G No. 222 
 Batam – Kepulauan Riau 
 
 Dengan hormat, 

 Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam memfasilitasi dan 
membimbing mahasiswa kami dalam melaksanakan proses pembelajaran mata kuliah Kerja 
Praktek di institusi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan kegiaan tersebut, maka kami 
mengajukan permohonan ijin kunjungan lapangan Dosen Pembimbing ke lokasi tempat 
pelaksanaan Kerja Praktek. 

 Kunjungan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan penilaian Kerja Praktek yang 
diberikan Dosen Pembimbing. Kegiatan ini juga ditujukan untuk program pembinaan dan/atau 
pengembangan oleh Dosen di perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin. Adapun hasil atas aktivitas 
kunjungan ini semata-mata hanya untuk digunakan dalam kepentingan pengembangan kegiatan 
akademik dan ilmu pengetahuan. 

 Mengenai waktu dan lokasi kunjungan yang paling sesuai kami persilakan pihak Bapak/Ibu yang 
menentukan. Di bawah ini adalah dosen Fakultas Ekonomi Program Studi S–1 Manajemen 
Universitas Internasional Batam yang akan melakukan kunjungan lapangan: 

  Nama Dosen/NIK : WISELECTURER 
  Pembimbing dari : NICEWATI (NPM: 1041999) 
  Telp/Email : 08887654321/wiselecturer@uib.ac.id 

 Demikian permohonan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian 
dan kebijakan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. 

 

 Hormat kami 
 
 
 
 R.A. Widyanti Dyah Lestari, SE., SH., MM. 
 Dekan Fakultas Ekonomi 
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Lampiran 06 
SURAT KESEDIAAN KLIEN MENERIMA KUNJUNGAN LAPANGAN 

 
 
 Kepada 
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi 
 Universitas Internasional batam 
 Jalan Gajah Mada Baloi Sei Ladi 
 
 UP. Ka.Prodi S-1 Akuntansi 
 
 Dengan hormat,  

 Bersama surat ini kami nyatakan kesediaan perusahaan untuk menerima: 

  Nama Dosen/NIK : WISELECTURER/0803999 
  Pembimbing dari : NICEWATI (NPM: 1042999) 
 
 dalam melakukan observasi/kunjungan industri ke perusahaan kami pada: 

  Tanggal /Waktu : 8-11 Desember 2013 / 15.00-17.00 
  Tempat : PT. XXX 
  Penyelia : tuliskan dengan data yang sesuai 
  No.Kontak : nomor telp perusahaan  
 
 Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan masukan dan arahan bagi perkembangan 

perusahaan kami ke depannya. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
 
 
 Batam, xxx November 2013 
 
  
  Ttd + cap perusahaan 
 
 (nama supervisor kerja) 
 (Jabatan) 
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Lampiran 07 
 

LOGBOOK PELAKSANAAN OBSERVASI  
KUNJUNGAN PEMBINAAN MITRA  

 
Program Studi/Fakultas :  
Dosen/NIK :  
Mahasiswa/NPM :  
Identitas Mitra :  
Alamat Mitra   
Telp/Email Mitra :  

 
HASIL PELAKSANAAN OBSERVASI: 

HARI/ 
TANGGAL 

AGENDA/OBYEK 
OBSERVASI HASIL OBSERVASI PARAF 

MITRA 
CATATAN  

TINDAK-LANJUT 
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Lampiran 08 
 

KARTU BIMBINGAN  
MATA KULIAH KERJA PRAKTEK  

 
Program Studi/Fakultas :  
Mahasiswa/NPM :  
Telp/Email Mahasiswa :  
Topik/Judul Kerja Praktek :  
   
   
Nama Dosen Pembimbing :  

 
CATATAN ATAS PELAKSANAAN BIMBINGAN: 

NO HARI/ 
TANGGAL 

AGENDA PEMBIMBINGAN/YANG 
DIKONSULTASIKAN 

CATATAN UNTUK 
DITINDAK-LANJUTI 

PARAF 
DOSEN 

     

     

     

     

     

 

*Cetak warna kartu bimbingan sesuai warna masing-masing Prodi  
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Lampiran 09 
CONTOH HALAMAN JUDUL 

 Dicetak dengan kertas cover jenis buffalo sesuai dengan warna program studi 
 Huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 14 
 Logo warnanya harus sesuai CI UIB dengan ukuran ukuran 5.5 x 5 cm (panjang x lebar) 
 Ukuran kertas A4 dengan margin left 4 cm, right 3 cm, top 3 cm, bottom 3 cm 

 
 
 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 
 

J U D U L 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMA MAHASISWA 
NPM XXX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI S-1 …………. 
FAKULTAS ……………. 

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM 
BATAM  

TAHUN LULUS KERJA PRAKTEK 
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Lampiran 10 
CONTOH HALAMAN PENGESAHAN 

 Dicetak dengan menggunakan laser warna pada kertas HVS A4 80 gram, dengan margin left 4 cm, right 3 
cm, top 3 cm, bottom 3 cm.  

 Huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 14 untuk judul halaman, lainnya ukuran 12 
 Logo warnanya harus sesuai CI UIB dengan ukuran 2.2 x 2 cm (untuk judul halaman) dan 9.9 x 9cm (untuk 

watermark dan pembatas halaman antar bagian laporan) 
 
 

 
 

LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTEK 
 

 
 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL  
DAN PENCATATAN AKUNTANSI PADA PT GALAXY SURYA 

 
 

Laporan ini merupakan dokumentasi pelaksanaan Mata Kuliah Kerja Praktek 
yang telah dilakukan oleh NAMA MAHASISW (NPM: 0942xxx) pada 

periode 01 Agustus 2013 s.d. 31 Januari 2014. Laporan ini telah 
diperiksa dan dipresentasikan di depan Dosen Pembimbing. 

 
 
 
 

WISELECTURER __________________ 
Pembimbing  Tanggal:  

 
 

Batam, 01 Januari 2013 (1 minggu sejak print laporan) 
Universitas Internasional Batam 

Program Studi S-1Akuntansi 
 
 
 
 

RA. WIDYANTI D. LESTARI, SE., SH., S.Pd, MM. 
Ketua Program Studi 
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Lampiran 11 
CONTOH LEMBAR PERNYATAAN  

ANTI-PLAGIAT DAN HAK PUBLIKASI 
  

 
  

 Yang bertandatangan di bawah ini: 

 Nama/NPM : tuliskan data yang sesuai 
 Program Studi : tuliskan data yang sesuai  
 Fakultas : tuliskan data yang sesuai 
 Telp/Email : tuliskan data yang sesuai 
 
 Menyatakan bahwa: 

 1. Karya ilmiah ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak memuat karya/pendapat 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, serta tidak 
terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang 
secara tertulis diacu dalam karya ilmiah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 2. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Internasional Batam, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive 
Royalty-Free Right) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada) atas karya ilmiah saya 
yang berjudul: 

Perancangan dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan 
Pencatatan Akuntansi pada PT. Galaxy Surya 

 3. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Internasional Batam berhak 
menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data 
(database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet 
atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 
tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

 4. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya 
ilmiah saya ini akan menjadi tanggung jawab penuh saya pribadi, dan tidak akan 
melibatkan pihak Universitas Internasional Batam. 

 Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

 

 Batam, ______________ Mengetahui, 
 
  Materi Rp 6.000 & ttd 
 
 (Nama Mahasiswa) (Nama Dosen Pembimbing) 
 Penulis Dosen Pembimbing 
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Lampiran 12 
CONTOH RINGKASAN EKSEKUTIF 

 Dicetak dengan menggunakan laser pada kertas HVS A4 80 gram, dengan margin left 4 cm, right 3 cm, top 
3 cm, bottom 3 cm.  

 Huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 12, spasi single dengan jarak antar paragraf 6 point 
 Maksimal 400 kata termasuk kata kunci (maksimal 10 kata). 

 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN DAN  
SISTEM PENCATATAN AKUNTANSI PADA PT GALAXY SURYA 

 
<nama mahasiswa> 

NPM : 0842xxx 
 

Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT Galaxy 
Surya dalam melakukan analisis dan keputusan keuangan karena tidak tersedianya sistem 
pengendalian internal dan pencatatan akuntansi yang memadai. Kegiatan Kerja Praktek 
dilakukan selama periode 01 Agustus 2013 s.d. 31 Januari 2014. Metode yang digunakan 
dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah observasi, interview, perancangan dan simulasi. 

Kerja Praktek ini menghasilkan sistem pengendalian internal yang terdokumentasi bagi 
perusahaan. Luaran yang disampaikan kepada perusahaan meliputi desain sistem otorisasi dan 
pengendalian yang dapat mengendalikan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya 
perusahaan beserta dokumen pendukungnya. Adapun dokumen pendukung yang dihasilkan 
antara lain: formulir penerimaan dan pengeluaran kas, serta kartu persediaan. 

Sistem pencatatan akuntansi dan pelaporannya dirancang dengan menggunakan 
perangkat lunak MS Excel. Sistem ini didesain mulai dari penentuan format dan daftar chart 
of account yang sesuai dengan perusahaan dan perkembangannya, jurnal khusus untuk 
penjualan dan pembelian non tunai, jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal umum, 
serta laporan keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang dapat 
dihasilkan oleh sistem antara lain: laporan laba rugi, neraca, arus kas, laporan posisi 
persediaan, laporan penjualan dan pembelian. 

 
 

Kata kunci: sistem, pengendalian, pencatatan, pelaporan, akuntansi 
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Lampiran 13 
CONTOH DAFTAR ISI 

 
 Halaman 
HALAMAN JUDUL ..........................................................................................................  i 
LEMBAR PENGESAHAN KERJA PRAKTEK ...............................................................  ii 
LEMBAR PERNYATAAN KLIEN  ..................................................................................  iv 
LEMBAR PERNYATAAN KERAHASIAAN DAN ANTI PLAGIAT ............................  iii 
RINGKASAN EKSEKUTIF ..............................................................................................  v 
KATA PENGANTAR  .......................................................................................................  vi 
UCAPAN TERIMA KASIH ...............................................................................................  vii 
DAFTAR ISI .......................................................................................................................  viii 
DAFTAR TABEL ...............................................................................................................  ix 
DAFTAR GAMBAR ..........................................................................................................  x 
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................  xi 
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................  1 

 1.1 Gambaran Umum Perusahaan ...................................................................  1 
 1.2 Latar Belakang Masalah ............................................................................  3 
 1.3 Ruang Lingkup ..........................................................................................  3 
 1.4 Tujuan Proyek ...........................................................................................  4 
 1.5 Luaran Proyek ...........................................................................................  4 
 1.6 Manfaat Proyek .........................................................................................  5 
   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................................  9 
 

BAB III. METODOLOGI ...............................................................................................  20 
 3.1 Metodologi Kerja Praktek .........................................................................  20 
 3.2 Jadwal Kerja ..............................................................................................  22 
 3.3 Perancangan ..............................................................................................  23 
 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....................................................  28 
 4.1 Analisis Data 
  4.1.1 Kondisi Saat Ini ................................................................................  28 
  4.1.2 Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi (tuliskan kasus yg ditangani) ..  34 

  4.1.2.1 asdhja (urutan pembahasan ikuti yang dijanjikan dalam 1.4) ...................  34 
 4.2 Pembahasan ...............................................................................................  42 

 4.2.1 Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi (urutan pembahasan ikuti kronologi 
1.5 yang diimplementasikan) ....................................................................  42 

 4.2.x Kondisi Setelah Implementasi  ........................................................  42 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................  51 

 5.1 Kesimpulan ...............................................................................................  51 
 5.2 Saran..........................................................................................................  55 

 
DAFTAR PUSTAKA .........................................................................................................  58 
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Lampiran 14 
CONTOH DAFTAR LAMPIRAN 

 Huruf yang digunakan Times New Roman, ukuran 12, spasi single dengan jarak antar paragraf 6 point 
 Ketentuan format pada contoh lampiran ini dapat digunakan untuk menyusun Daftar Tabel dan Gambar. 
 Lampiran 3 dapat terdiri dari formulir/wujud hasil rancangan yang tidak dapat disajikan di Bab IV. 
 Lampiran 4 dapat terdiri atas materi/dokumen hasil evaluasi klien dalam proses implementasi (kuesioner, 

dokumen yang diimplementasikan, laporan hasil implementasi, dll)  
 Lampiran 5 dapat terdiri atas materi pelatihan, lembar latihan, evaluasi peserta pelatihan, dll. 
 Lampiran 6 dapat terdiri dari foto-foto (dokumentasi) yang menggambarkan proses pelaksanaan Kerja 

Praktek sejak kunjungan awal sampai dengan tahap implementasi dan evaluasi (maksimal 18 foto yang 
disajikan dalam 3 halaman) 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 Halaman 
Lampiran 1. Kartu Bimbingan ..........................................................................................   

Lampiran 2. Logbook Pelaksanaan Observasi ..................................................................  

Lampiran 3. Struktur Oganisasi tempat Kerja Praktek .....................................................  

Lampiran 4. Luaran Hasil Perancangan ...........................................................................   

Lampiran 5. Dokumen Evaluasi dan Implementasi..........................................................   

Lampiran 6. Dokumen Pelatihan ......................................................................................   

Lampiran 7. Dokumentasi Pelaksanaan Proyek ...............................................................   
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Lampiran 15 
FORMULIR PENILAIAN DARI PENYELIA 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama Penyelia/Jabatan :  
Instansi Kerja Praktek :  
Telp/Email  :  

 
menyatakan bahwa mahasiswa Universitas Internasional Batam berikut: 
Nama/NPM :  

 
telah melaksanakan Kerja Praktek di instansi kami dengan data dan penilaian di bawah ini: 
Topik/Judul  :  
   
   
Waktu Pelaksanaan :  
NILAI  
(0-100) 

  1. Kepuasan kami atas luaran (output) yang diberikan ke instansi kami 
  - Luaran tersebut mudah dimengerti dan digunakan (user friendly) 
  - Luaran dapat bermanfaat bagi operasional instansi kami 
  2. Kepuasan pemberi kerja praktek atas sikap kerja mahasiswa 
  - Disiplin  
  - Tepat waktu   
  - Kemampuan bekerja sama (bekerja dalam tim) 
  - Kemampuan komunikasi (menjelaskan/menyampaikan ide/pendapat) 
  - Kemampuan bekerja mandiri 
  - Kemampuan memilih prioritas 
  - Kemauan Belajar dan Kemampuan Menyerap Hal Baru dalam Praktek Kerja 
  - Kemampuan menganalisa dan Merancang 
  - Ketelitian 

Saran u/ Perbaikan :  
   
   
   
   

 
Demikian pernyataan evaluasi dan penilaian ini kami buat yang sebenarnya sesuai dengan 
kenyataan atas pelaksanaan Kerja Praktek mahasiswa Universitas Internasional Batam pada 
instansi kami. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan yang telah diberikan. 
 
_tempat___________, __ tanggal__________ 
 

 (Tandatangan, Nama, Posisi, dan Cap (jika ada) 
 
_____________________________________ 
Penyelia 
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Lampiran 16 
FORMULIR PENILAIAN DARI PENYELIA MP 
Tambahan khusus Program Studi Manajemen Perhotelan/Pariwisata 

 
STUDENT PERFORMANCE EVALUATION 

Supervisor Name : ________________________________________________ 
Institution of Internship  : ________________________________________________ 
Department :  ________________________________________________ 
Date of Internship  :  ________________________________________________ 
 
The purpose of this evaluation is to provide an objective measurement of student performance 
during the internship period. Score could be given between 0 – 100: 

Grade Score Explanation 
A 80 – 100 Very Good Performance 
B 68 – 79.99 Good Performance 
C 56 – 67.99 Satisfactory Performance 
D 45 – 55.99 Unsatisfactory Performance 
E 0 – 44.99 Poor Performance 

Note: Minimum passing grade C (56 – 67.99) 
 
 
PART 1 - ABLITY AND APPLICATION 

NO CRITERIA & JUSTIFICATION PLEASE SCORE 
EACH ITEM 

A. PERFORMANCE 
1 JOB KNOWLEDGE  
 Understand all aspect of work at outlet of practice that is assigned  
 Knowledge of facilities and equipment at outlet of practice assigned  

 Mastery of English (written and oral)  
2 QUANTITY OF WORK  
 Output of work that has to be done  
 Task and performance completion of daily duties  

3 QUALITY OF WORK  
 Neat care of equipment and working areas  
 Meets work quality requirement  
 Stability, persistence, orderliness constant work under pressure  

B. CHARACTER 
4 MOTIVATION  
 Enthusiasm towards job and effort to acquire necessary information to perform duties  
 The desire and effort to work in area assigned  
 Willingness to accept responsibility  

5 COURTESY AND TACT  
 Politeness, attention & respect other people (the guest fellow workers and superior)  

6 TEAM WORK  
 Demonstrate the development of effective working relationships with staff & 

management 
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NO CRITERIA & JUSTIFICATION PLEASE SCORE 
EACH ITEM 

 Demonstrate an ability to listen to others, actively contribute to the team and 
demonstrate flexibility in adapting to team priorities 

7 COMMUNICATION  
 Demonstrate and understanding of various customers enquiries and communicate 

these accurately when referring the matter, as appropriate 
 

 Prepare a range of documentation which demonstrates an ability to identify the key 
issues or points and communicate these clearly, concisely and effectively 

 

8 APPLIED TECHNOLOGY  
 Ability to use machines and equipment found in the workplace  

9 PERSONAL APPEARANCE  
 Personal grooming, hair, shoes, comportment and general outlook  

10 ATTENDANTE  
 Reliability and punctuality to be on job  

C. SKILL 
Please choose only one section based on the job assigned 

11 BAR KNOWLEDGE & OPERATIONAL   
 Technical selling of product  
 Clean and tidy bar area  
 Provide table service of alcoholic beverages  
 Prepare and serve cocktails  
 Prepare and serve mocktails  
 Prepare and serve coffee or tea  
 Prepare and serve wine  
 Receive, control and store stock  
 Ability to communicate on the telephone  
 Ability to work with colleagues and customers  
 Ability to process lost and found  
 Ability to deal communication and handling conflict  
 Ability process receive and store goods from guest  
 Ability to provide cleanest working area  
   

11 FRONT OFFICE KNOWLEDGE & OPERATIONAL  
 Technical Selling  
 Receive and process reservation (group/individual)  
 Ability to process financial transactions  
 Ability to maintain financial record in Front Office  
 Ability to process clerical  
 Ability to communicate on the telephone  
 Ability to conduct night audit  
 Ability to provide porter services  
 Ability to work with colleagues and customers  
 Ability to process lost and found  
 Ability to deal communication and handling conflict  
 Ability to process receive and store goods from guest  
 Ability to provide cleanest working area  
   

11 PASTRY & BAKERY  
 Prepare hot and cold dessert  
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NO CRITERIA & JUSTIFICATION PLEASE SCORE 
EACH ITEM 

 Prepare and procedure yeast goods  
 Prepare and procedure pastries  
 Prepare bakery products for patissiers  
 Prepare and present gateaux, torten and cakes  
 Prepare dessert to meet special dietary requirements  
 Prepare and procedure cakes  
 Manage workplace relations  
 Receive and store stocks  
 Prepare and display petits fours  
 Prepare and model marzipan  
 Prepare and display sugar work  
 Plan, prepare and display sweet buffet showpieces  
 ability to provide cleanest working area  
   

11 KITCHEN  
 Apply basic techniques cutting of commercial cookery  
 Prepare and cook seafood  
 Prepare and cook poultry and meats  
 Prepare a variety of sandwiches  
 Present and display food products  
 Prepare desserts to meet special dietary requirements  
 Prepare and store food in a safe and hygienic manner  
 Prepare hot and cold dessert dishes  
 Receive and store stock  
 Prepare portion-controlled meat cuts  
 Prepare soups  
 Prepare stocks and sauces  
 Prepare vegetables, eggs, and farinaceous dishes  
 Ability to provide cleanest working area  
   

11 FOOD & BEVERAGES SERVICES  
 Cleaning Bar Area  
 Bar Operations  
 Serves Food and Beverages  
 Serves Alcohol in Table set up  
 Operate Wine Cellar  
 Sell Liquor  
 Serve Room Service  
 Serve responsibly for alcoholic drink  
 Serve and prepare non alcoholic drink  
 Develop knowledge about food and beverages  
 To serve conection between kitchen and service  
 To inform the guest about food knowledge  
 To serve wine  
 Prepare and serve cocktail  
 Conducting gueridon services  
 Conducting Silver Service  
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NO CRITERIA & JUSTIFICATION PLEASE SCORE 
EACH ITEM 

   
AVERAGE SCORE IN TOTAL = SUM SCORE OF ALL ITEM / NO ITEMS  

 
 

PART 2. CAPACITY & AMBITION FOR GROWING 
1. Check (√) the box below (more than one section may apply) 

 

 
 REGRESSING 

 

NOT LIKELY 
TO ADVANCE 

 
PROGRESSING 

 
SATISFACTORY 

MAX 
PERFORMANCE 

ON JOB 
     

 
 

2. Students reaction to review and suggestion was: (check (√) one) 
 

Appreciation 
(complete willing to 

strive for 
improvement) 

Interest (Will try to 
follow suggestion) 

Disinterest (Satisfied 
with present status) 

Resentment 
(feels 

review is 
imposition) 

    

 
3. Based on your rating and comments, please write down in brief what actions you will 
take or suggest to maintain, improve or correct the behavior and output of this students as 
an overall evaluation grade. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 
 
Date   :  
Signature : 
 
 
 
 

 (Appraiser)       (Training Personnel) 
 
 
 

Hotel Stamp 
 
  
 (Head of Department)     (UIB Student) 
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Lampiran 17 
FORMULIR EVALUASI PEMBIMBINGAN 

 

 

FORM EVALUASI PEMBIMBINGAN  

MATA KULIAH TESIS/SKRIPSI/TUGAS AKHIR/KERJA PRAKTEK 

 

Program Studi/Fakultas :  

Mata Kuliah/KODE/sks :  

Semester/Tahun Akademik :  

Dosen Pembimbing :  

 

NO NPM NAMA MAHASISWA  

PROYEKSI STATUS 
PENYELESAIAN* 

KETERANGAN 

SELESAI 
TIDAK 

SELESAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

      

 
KETERANGAN: 
*) Bubuhkan tanda X (silang) di kolom yang sesuai 
 
Batam, ____________________ 
 
 
 (__________________________) 
Dosen Pembimbing 
 
 
Catatan Penggunaan: 

- Form diisi data bagian atas, kolom (2) dan (3) oleh prodi 
- Form terisi dari prodi dibagikan kepada dosen pada saat uts 
- Form terisi dari dosen dikembalikan ke prodi paling lambat pada dua minggu sebelum uas (masa KRS). 

 

!


