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PANDUAN PRAKTEK INDUSTRI / KKL 

Praktek industri /KKL adalah salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 sks 

yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa jurusan pendidikan teknik mesin-

otomotif IKIP Veteran Semarang sebagai salah satu syarat untuk mengambil skripsi 

Batasan Praktek Industri 

Beberapa batasan berikut harus diperhatikan dalam penentuan tempat 

praktek industri: 

1. Praktek industri /KKL dapat dilaksanakan pada berbagai jenis institusi seperti 

perusahaan manufaktur/proses, perusahaan jasa, institusi lain yang 

berhubungan dengan teknik otomotif . 

2. Waktu pelaksanaan praktek industri minimal  setengah bulan. 

3. Praktek industri /KKL dapat dilakukan secara individual, atau berkelompok 

dengan anggota kelompok maksimal dua orang dalam satu unit kerja ditempat 

praktek industri. 

Tujuan Praktek Industri 

Tujuan praktek industri /KKL adalah untuk memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai 

managemen industri dan penerapannya serta memberikan gambaran umum kepada 

mahasiswa mengenai managemen di dunia kerja industri. 

Syarat Praktek Industri 

Mahasiswa yang berhak melakukan praktek industri /KKL harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif ptm otomotif IKIP veteran semarang yang 

dibuktikan dengan kartu mahasiswa 

2. Telah lulus  mata kuliah Teknik Managemen Industri dan Bengkel 

3. Telah mengisikan praktek industri ke dalam  Kartu Rencana Studi  (KRS) 

4. IPK Minimal 2,00 

5. Menyelesaikan administrasi praktek industri. 



Prosedur Pengajuan Praktek Industri 

Prosedur pengajuan praktek industri / KKL adalah sebagai berikut: 

1. Mengambil dan mengisi blangko praktek industri /KKL ke sekretariat jurusan 

pendidikan teknik mesin-otomotif dengan melampirkan: 

 Fotokopi kartu mahasiswa satu lembar 

 Kuitansi Pembayaran biaya praktek industry/ KKL 

 Fotokopi Pembayaran SPP terakhir 

 Fotokopi Kartu Hasil Studi kumulatif 

 Foto kopi Kartu Rencana Studi  (KRS) 

2. Mengisikan formulir berisi data IPK dan SKS yang telah ditempuh di Sekretariat 

jurusan pendidikan teknik mesin-otomotif 

3. Menyerahkan kembali blangko praktek industri / KKL yang telah diisi lengkap ke 

Sekretariat jurusan pendidikan teknik mesin-otomotif untuk diajukan atau 

diketahui Jurusan. 

4. Surat untuk institusi tempat praktek industri dapat diambil tiga hari setelah 

pengajuan. 

Pembimbingan Praktek Industri 

Proses pembimbingan praktek industri adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat mahasiswa hendak memulai praktek industri, mahasiswa diwajibkan 

untuk berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 

2. Pembimbing praktek industri adalah dosen yang ditunjuk oleh jurusan atau dosen 

mata kuliah  praktek industri  yang bertugas untuk membantu pelaksanaan 

praktek industri dan penyusunan laporan praktek industri. Setiap masalah yang 

berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan praktek industri harus 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. 

3. Masa bimbingan maksimal adalah enam bulan, terhitung sejak tanggal awal 

mahasiswa melakukan kegiatan praktek industri. 

4. Selama pelaksanaan praktek industri /KKL mahasiswa diwajibkan mengisi 

agenda kegiatan praktek industri, yang berisi tugas, kegiatan pengamatan atau 

pengolahan data yang dilakukan selama pelaksanaan Praktek Industri. Pada 

agenda kegiatan dicantumkan  juga tanggal dan uraian kegiatan yang telah 



dilakukan secara berurutan serta mendapatkan pengesahan dari pembimbing di 

lapangan atau pejabat yang berhak pada institusi tempat praktek industri. 

5. Setelah menyelesaikan praktek industri / KKL mahasiswa wajib untuk segera 

menyelesaikan penyusunan laporan praktek industri / KKL di bawah bimbingan 

dosen pembimbing. 

Sistematika Laporan 

Berikut adalah penjelasan bagian-bagian dalam laporan praktek industri: 

1. Bagian Awal 

 Halaman Judul yang memuat  

(a) Judul praktek industri / KKL (harus singkat dan mencantumkan institusi 

tempat praktek industri) 

(b) Nama dan nomor mahasiswa,  

(c) Lambang IKIP veteran semarang, 

(d) Nama Institusi (Jurusan, Fakultas, dan Institut) dan tahun penyelesaian 

praktek industri. (Lihat Lampiran) 

 Lembar Pengesahan yang merupakan bukti bahwa laporan praktek industri / 

KKL telah disetujui oleh dosen pembimbing serta mendapatkan pengesahan 

dari institusi tempat praktek industri. (lihat Lampiran) 

 Salinan Surat Keterangan Selesai praktek industri yang dikeluarkan oleh 

institusi tempat praktek industry/KKL untuk menerangkan bahwa mahasiswa 

yang bersangkutan telah menyelesaikan Praktek Industri/KKL. 

 Kata Pengantar yang memuat ungkapan rasa syukur atas selesainya 

penyusunan laporan, tujuan penulisan laporan, kesulitan-kesulitan selama 

pelaksanaan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

pelaksanaan dan penyusunan Laporan praktek industry/KKL serta harapan-

harapan penulis terhadap laporan praktek industry/KKL yang dibuat. 

 Abstrak berisi ikhtisar laporan yang meliputi gambaran singkat materi praktek 

industri, kesimpulan dan saran. Pada bagian akhir abstrak, dituliskan kata-

kata kunci yang dipergunakan dalam laporan. 

 Daftar Isi memuat daftar judul bab/sub bab/sub sub bab dalam laporan dan 

diikuti dengan nomor halaman tempat bab/subbab/subsubbab tersebut 

terdapat dalam laporan. 



 Daftar Tabel berisi nomor dan judul tabel serta nomor halaman tempat tabel 

tersebut terdapat dalam laporan. 

 Daftar Gambar berisi nomor dan judul gambar serta nomor halaman tempat 

gambar tersebut terdapat dalam laporan. 

 Daftar Notasi berisi notasi yang dipergunakan dalam penulisan laporan 

praktek industri. 

 Daftar Lampiran yang berisi judul lampiran yang disertakan pada laporan 

praktek industri. 

2. Bagian Tubuh atau Isi Laporan 

Jumlah halaman bagian tubuh atau isi laporan berkisar antara 35 - 50 

halaman. 

Bab I. Pendahuluan (maksimal 3 halaman) 

 Latar belakang yang berisi informasi umum tentang bidang operasi yang 

dijalani instansi tempat praktek industri/KKL. 

 Pelaksanaan yang memuat waktu pelaksanaan dan hal-hal yang 

dilaksanakan mahasiswa saat praktek industri/KKL. 

 Tujuan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada penulisan laporan praktek 

industri/KKL. 

 Manfaat yang memuat uraian mengenai manfaat praktek industri /KKL yang 

telah dilaksanakan. 

 Sistematika menggambarkan secara singkat organisasi penulisan laporan 

praktek industri/KKL, serta isi dari setiap bagian. 

 

Bab II. Profil Institusi Tempat praktek industri (maksimal 3 halaman) 

 Bab ini berisi gambaran umum mengenai institusi tempat praktek 

industri/KKL, antara lain visi misi, status kepemilikan, sejarah singkat, struktur 

organisasi, unit kerja, produk, dan hal-hal lain yang perlu ditampilkan. 

 

Bab III. Deskripsi Proses/Kegiatan Produksi (maksimal 6  halaman) 

 Bab ini menerangkan tentang proses atau kegiatan produksi yang terjadi di 

instansi tempat praktek industri/KKL, baik secara keseluruhan maupun secara 

khusus di unit kerja tempat praktek industri/KKL 



Bab IV. Tugas Khusus (Managemen Industri) 

 Bab ini berisi tugas khusus yang dapat berupa pembahasan mengenai 

penyelesaian suatu permasalahan ataupun  analisis kinerja dari managemen  

system/ perangkat/ proses/metode kerja yang terdapat pada unit tempat 

praktek industri. Topik Tugas Khusus ditentukan yaitu pada managemen 

industry  yang berisi tentang deskripsi suatu managemen  system /perangkat/ 

proses/metode kerja yang terdapat pada unit tempat praktek industri, yang 

juga disertai analisis dan pembahasan.  

 

Bab V. Penutup 

 Kesimpulan memuat kesimpulan yang berupa rangkuman dari pelaksanaan 

maupun penulisan laporan. 

 Saran berisi saran-saran yang relevan berkaitan dengan hal yang sudah 

dituliskan dalam laporan praktek industri/KKL, dapat mengenai pelaksanaan 

praktek industri ataupun yang terkait dengan institusi tempat praktek 

industri/KKL. 

 

3. Bagian Akhir 

 Daftar Pustaka memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan dan pembuatan laporan praktek industri/KKL, baik berupa buku, 

majalah, maupun sumber-sumber kepustakaan lain. 

 Lampiran memuat kelengkapan administrasi praktek industri/KKL, tabel, 

gambar, manual penggunaan alat dan hal-hal lain yang perlu dilampirkan 

untuk memperjelas uraian dalam laporan dan jika dicantumkan dalam tubuh 

laporan akan menggangu sistematika pembahasan. Selain itu lampiran juga 

berisi kelengkapan administrasi praktek industri  

 Penilaian akhir praktek industri diberikan dosen pembimbing berdasarkan 

pada laporan praktek industri/KKL, presentasi praktek industri dan lembar 

penilaian pembimbing di tempat praktek industri/KKL. 

 Mahasiswa dinyatakan lulus praktek industri / KKL jika memperoleh nilai 

serendah-rendahnya C. Untuk mahasiswa yang memperoleh nilai lebih 



rendah dari C diwajibkan mengulang kembali praktek industri /KKL dengan 

prosedur dari awal. 

Ketentuan-Ketentuan Lain 

Beberapa ketentuan berikut harap diperhatikan selama persiapan, 

pelaksanaan, dan pelaporan praktek industri. 

1. Selama melakukan praktek industri/KKL mahasiswa diwajibkan menjaga 

nama baik almamater. 

2. Pengisian mata kuliah praktek industri/KKL pada  Kartu Rencana Studi (KRS) 

dilakukan sebelum pengajuan permohonan praktek industri/KKL. 

3. Sebelum menuju ke tempat praktek industri untuk memulai praktek industri / 

KKL mahasiswa wajib menemui dosen pembimbing untuk melakukan 

konsultasi awal  

4. Pembuatan laporan disesuaikan dengan sistematika dan format pada buku 

panduan. 

5. Laporan harus diselesaikan selambat-lambatnya 6 bulan, terhitung sejak 

tanggal dimulainya praktek industri/ KKL. Lebih dari batas waktu tersebut, 

praktek industri / KKL dinyatakan gugur, mahasiswa harus mengulang 

kembali praktek industri / KKL dengan prosedur dari awal. 

6. Setelah laporan praktek industri/KKL  diselesaikan mahasiswa 

mempresentasikannya kepada dosen pembimbing. 

7. Laporan praktek industri/ KKL yang telah selesai dibuat salinan rangkap 3, 

masing-masing untuk perpustakaan fakultas, dokumentasi pribadi 

mahasiswa, dan institusi tempat praktek industri / KKL (jika diperlukan). 

Selain itu soft copy Laporan praktek industri dengan format pdf dan doc 

diserahkan ke Sekretariat Jurusan PTM dalam bentuk CD (Compact Disc). 

8. Warna sampul laporan praktek industria/ KKL untuk jurusan pendidikan teknik 

mesin-otomotif adalah merah. 

Hal-hal lain di luar ketentuan ini dapat dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing. 

 

  


