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Definisi

 Kerja Praktik (KP) adalah kegiatan yang menempatkan  mahasiswa 

secara langsung  di  industri untuk  menambah  wawasan  

mahasiswa terhadap dunia  kerja,  menerapkan  ilmunya  dalam  

dunia  kerja, dan  persiapan  bagi  mahasiswa sebelum masuk  ke  

jenjang skripsi.

 KP dijalankan  oleh  mahasiswa  dimana topik dan tempat kerja 

praktiknya ditentukan oleh mahasiswa sendiri.

 KP boleh dilakukan secara individu atau berkelompok (maks 2 

mahasiswa). 

 KP mulai berdurasi minimal 1 bulan (20 hari kerja), sedangkan 

magang berdurasi minimal 3 bulan (60 hari kerja).



Tujuan

Mahasiswa dapat memahami proses bisnis dan lingkungan kerja secara 

utuh bidang kerja dari manajemen bisnis, mengembangkan soft skills 

melalui pengalaman langsung di dunia kerja



KP Online/Hybrid

 Dilakukan mahasiswa dengan menyelesaikan 
permasalahan riil pada sebuah bisnis yang sudah 
berkembang  pada bidang fungsional manajemen 
sesuai dengan Lab yang tersedia di MB dengan 
menerapkan pengetahuan dan keterampilan 
manajemen yang didapatkan dari pembelajaran di 
kelas.

 Scope KP tidak harus case study/problem solving, tetapi
boleh hanya sekedar identifikasi masalah atau join 
operational work di perusahaan tsb

 Bidang fungsional yang sesuai dengan lab :

1. Kewirausahaan dan Pengembangan UKM (MSDM, Marketing, 
Entrepreneurship)

2. Bisnis Analitik dan Strategi (Keuangan dan Operasional)



Pelaporan

 Pelaporan kerja praktik dilakukan mahasiswa melalui pembuatan 

laporan KP dengan format yang sudah ditentukan 



Waktu 

 Durasi KP : Minimal 1 bulan atau setara 20 hari kerja

 Sebaiknya dilaksanakan pada periode liburan tengah tahun
(Juni-Agustus)

 KP reguler dilaksanakan dengan range waktu liburan semester, 
sedangkan KP khusus boleh dilaksanakan kapanpun dengan
pertimbangan Koordinator KP.

 KP yang dilaksanakan sebelum/setelah periode liburan tengah
tahun diperbolehkan, dengan catatan risiko mahasiswa dalam
perkuliahan lain menjadi tanggung jawab sendiri

 Deadline pengumpulan laporan KP regular adalah 1 bulan
setelah masa KP selesai

 Presentasi laporan KP akan dirancang seperti MINI 
CONFERENCE SKRIPSI oleh Himpunan, diselenggarakan pada 
waktu yang ditentukan



Mitra Kerjasama 

 Perusahaan : Perusahaan Swasta, BUMN, dan
Instansi Pemerintahan

 Khusus untuk Perusahaan Swasta, harus
berbentuk PT dan sudah beroperasi lebih dari 5 
tahun

NB : 

 Jika anda merasa ragu terhadap perusahaan yang dituju, 
silakan koordinasi dengan Koordinator KP.

 Koordinator KP berhak menolak secara sepihak terkait
perusahaan yang dituju jika dianggap perusahaan tsb
tidak kredibel, bermasalah, atau ruang lingkup terlalu
sempit



Syarat Pengambilan KP

 Sudah menempuh minimal sebanyak 36 SKS pada 

saat mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti KP

 Mahasiswa harus sudah mendaftar minimal 2 bulan 

sebelum KP diadakan



Prosedur 

1. Mahasiswa membuat surat pengantar permohonan KP dan

proposalnya sesuai dengan template departemen

2. Mahasiswa mengirimkan surat pengantar dan proposal ke

perusahaan yang dituju

3. Mahasiswa menerima surat keterangan diterima KP (Jika ditolak, 

kembali ke poin 1)

4. Mahasiswa mendaftar KP ke bagian akademik dengan

menyerahkan bukti surat penerimaan KP → selama pandemic bisa

mengisi di link excel: https://bit.ly/2X92iCk

5. Mahasiswa mengisi link tersebut sesuai dengan kolom yang tersedia

dan usulan dosen pembimbing

6. Mahasiswa harus mengecek secara berkala untuk approval dari

coordinator KP

7. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing untuk berkoordinasi

rencana KP yang akan dilakukan

https://bit.ly/2X92iCk


Prosedur (con’t)
1. Mahasiswa melakukan KP

2. Selama pengerjaan project pengganti KP harap melakukan pengisian
Log Book dapat didownload di https://bit.ly/3bPxc6z

3. Mahasiswa selesai melakukan KP disertai dengan bukti surat keterangan
selesai KP

4. Mahasiswa membuat laporan KP dengan arahan dosen pembimbing
eksternal dan internal

5. Laporan KP dikumpulkan paling lambat 30 hari sejak KP selesai di link ini
https://forms.gle/gYjPJNf6dYtHT3jeA

6. Mahasiswa mempresentasikan laporan KP melalui seminar hasil KP yang 
diselenggarakan oleh Himpunan (Dosen tidak wajib hadir)

7. Mahasiswa mengumpulkan laporan KP paling lambat 30 hari sejak KP 
tersebut selesai

8. Mahasiswa mengirim form penilaian eksternal + laporan kegiatan KP 
(yang lengkap dengan log book berttd pembimbing eksternal) ke dept 
MB setelah melakukan submission secara online

https://bit.ly/3bPxc6z


Pembuatan Laporan Kegiatan KP



Komponen Wajib Laporan

Kegiatan

 Cover

 Halaman Judul

 Daftar Isi

 Ringkasan Kegiatan

 Bab 1 (Pendahuluan):

Pendahuluan berisi latar belakang dan 
permasalahan jenis kegiatan yang dilakukan. 
Menjelaskan tentang alasan mengapa memilih
dan mengerjakan project tersebut sebagai
pengganti Kerja Praktek



Komponen Wajib Laporan

Kegiatan
 Bab 2 (Gambaran Umum Project):

 Menjelaskan gambaran umum project, menjelaskan proses project, 
materi yang dipelajari dan penjelasan eksekusi apa yang akan
dilakukan.

 Bab 3 (Analisis dan Eksekusi Project):

 Menjelaskan analisis dan eksekusi project secara terstruktur. 
Mengkaitkan dengan mata kuliah yang pernah dipelajari di 
Manajemen Bisnis dengan project yang dilakukan.

 Bab 4 (Kesimpulan dan Saran)

 Laporan Kegiatan wajib disertai dengan Log Book Kegiatan
selama pengerjaan tugas pengganti KP (project)



Form KP

Buka : https://www.its.ac.id/mb/current-student/internship-guidelines/



Hal Penting untuk Diperhatikan

 Jika mahasiswa diterima di 2 perusahaan atau lebih yang 
mengharuskan adanya surat pembatalan KP, maka surat
pembatalan tsb DITULIS dan DIKIRIM oleh mahasiswa yang 
bersangkutan tanpa TTD Kadept MB

 Seminar hasil KP dikelola oleh himpunan, dan harus dilaksanakan
sebelum laporan KP dikumpulkan (Himpunan membuat surat
keterangan telah melaksanakan seminar hasil KP)

 Mahasiswa harus menemui dosen pembimbing eksternal KP sejak 
awal pelaksanaan kerja praktik dan melakukan minimal 4 kali 
bimbingan sebelum pengumpulan laporan KP

 Keterlambatan pengumpulan laporan KP yang disebabkan alasan
apapun, secara otomatis mendapatkan nilai “E” dan wajib
mengulang KP tersebut

 Pihak departemen tidak akan mengingatkan deadline waktu, 
mahasiswa sendirilah yang harus bertindak secara mandiri.

 Penilaian KP :

 Pembimbing Internal (70%)

 Pembimbing Eksternal (30%)
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