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PETUNJUK PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK (KP) 
 

A. PERSIAPAN KEBERANGKATAN 
 
1. Setiap  mahasiswa yang telah mendapatkan jawaban tertulis dari perusahaan atau   

 instansi dimana diterima sebagai praktikan KP, harus segera menghadap administrasi 
jurusan untuk mendapatkan surat jalan. 

2. Paling lambat 3 hari sebelumnya (kalau bisa satu minggu) calon praktikan harus 
menghubungi tempat KP / kontak person yang menulis surat undangan atau orang 
yang ditunjuknya, untuk memastikan bahwa “saya akan datang”  Hari? Tanggal? 
Jam? Buat janji akan ketemu dimana? Atau sebaiknya bagaimana? 

3. Usahakan datang di kota dimana akan melakukan KP paling lambat satu hari sebelum 
KP dimulai, agar dapat menyesuaikan diri / adaptasi dengan lingkungan baru. 

4. Persiapkan tiket perjalanan, apakah perlu pesan lebih dahulu atau bisa langsung naik 
angkutan umum atau mau bawa kendaraan pribadi. Perlu pertimbangan yang matang. 

 

B. PERSIAPAN BARANG BAWAAN 
 
1. Pikirkan barang-barang apa saja yang harus dibawa untuk bekal di tempat KP. 
2. Buku-buku atau diktat bawa secukupnya, terutama untuk materi-materi yang perlu 

saudara pelajari lagi atau perdalam saat ada tempat KP atau saat santai di rumah 
kontrakan/asrama. 

3. Jangan lupa dengan pakaian dan sepatu kerja, usahakan mempersiapkan diri dengan 
barang-barang yang aman bila dipakai saat KP, sesuai Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3). 

4. Bila saat KP diijinkan untuk tidak menggunakan pakaian kerja atau tidak ada fasilitas 
dari tempat KP, saudara harus tetap menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. 

5. Bawa tas dan tempat makanan & minuman yang perlu dibawa saat bepergian atau ke 
tempat KP, sehingga tidak banyak pengeluaran (uang) yang semestinya bisa dihemat. 

6. Persiapkan metoda komunikasi yang tepat, baik dengan keluarga, pacar, dosen, dosen 
pembimbing dan juga Polban. 

7. Perlu saudara perhitungkan kira-kira biaya atau keuangan yang harus saudara bawa 
sebagai bekal. 

8. Saudara wajib menginformasikan alamat email dan nomor HP yang rencana akan 
saudara bawa ke tempat KP, sehingga memudahkan saudara untuk konsultasi bila 
ada sesuatu yang perlu dibicarakan. 

 



C. PERSIAPAN SAAT DATANG DI KOTA TEMPAT KP 
 
1. Apabila tempat KP sudah memastikan akan menyediakan tempat penginapan atau 

membantu mencarikannya, untuk sementara saudara harus mencari penginapan untuk 
beberapa hari. 

2. Bila ternyata tidak ada fasilitas untuk itu, sebaiknya saudara berusaha mencari tempat 
tinggal sementara / kontrakan sedekat mungkin dengan tempat KP. 

3. Cari informasi selengkap mungkin tentang kota tersebut, dimana sebaiknya makan,  
belanja, hiburan, jalan-jalan terdekat ke tempat KP yang tidak macet dan lain 
sebagainya. 

4. Hati-hati dengan barang bawaan dan cukup istirahat untuk persiapan menjelang KP 
hari pertama. 

 

D. PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK (KP) 
 

1. Biasanya hari pertama sangat capek dan ngantuk di tempat KP, usahakan mencari 
strategi agar tidak capek dan ngantuk. 

2. Dengan pakaian rapi dan alat tulis secukupnya saudara datang di tempat KP. 
3. Jangan lupa memberikan salam kepada setiap orang yang saudara lihat, kalau perlu 

saudara berhenti sesaat untuk memperkenalkan diri, sekaligus berkenalan. 
4. Cari untuk bertemu dengan pemberi undangan KP atau orang lain yang ditunjuk / 

ditugaskannya untuk membimbing saudara. 
5. Saudara wajib menanyakan program kerja yang akan saudara lakukan, bila di tempat 

KP tidak jelas programnya. 
6. Jangan lupa harus selalu mencari informasi yang sangat penting dan mendukung 

untuk kepentingan masa depan saudara sendiri juga. 
7. Kalau ada info atau barang baru / aneh atau gambar-gambar yang menarik, jangan 

lupa untuk mengabadikannya. Ingat harus hati-hati, siapa tahu orang lain semestinya 
tidak boleh memfoto di tempat tersebut. 

8. Selalu berusaha untuk minta ijin bila ingin atau akan melakukan sesuai yang 
sekiranya untuk kepentingan pribadi. 

9. Selain pekerjaan yang harus saudara kerjakan di tempat KP, usahakan menyisihkan 
waktu untuk menyusun JURNAL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK seperti ada 
pada contoh. 

10. Pikirkan juga akan hal-hal yang menarik yang sekiranya dapat saudara jadikan bekal 
untuk TUGAS AKHIR di POLBAN atau incaran bisnis masa depan. 

11. Selalu bersikap sopan dan santun kepada siapapun, bertingkah laku yang baik, 
tunjukkan sikap kerja sama dan tolong menolong yang baik serta bertanggung jawab. 

12. Jangan lupa harus selalu datang disiplin (jangan datang terlambat) di tempat KP. 
13. Makan, istirahat dan hiburan yang cukup dan teratur. 

SELAMAT BEKERJA, SEMOGA SELAMAT DAN SUKSES 

NUR KHAKIM, M.Sc. e-mail: bionur.bdg@gmail.com, HP. 0852 215 19048 



Format penilaian dari perusahaan 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor: ……………………………….. 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : 
Jabatan   : 
Perusahaan   : 
 
Menerangkan bahwa mahasiswa jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Politeknik 
Negeri Bandung (POLBAN) yang tersebut di bawah ini: 

Nama    : 
NIM    : 
 
Telah melaksanakan Kerja Praktek (KP) di perusahaan kami pada: 

Tanggal mulai   : 
Tanggal selesai  : 
Selama    :                   hari 
Bagian/department  : 
 
Dengan penilaian sebagai berikut: 
 
No Kriteria Penilaian Nilai (angka) Keterangan 

1 Sikap (tingkah laku, tanggung jawab)  
2 Kedisiplinan (kerajinan)  
3 Penguasaan materi (pengetahuan)  
4 Keterampilan  
5 Inisiatif (kreatifitas, keaktifan bekerja)  

86 – 100 : baik sekali 
70 – 85   : baik 
56 – 65   : cukup 
40 – 55   : kurang 
0 – 39     : kurang sekali 

 
 

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

………, ………………………2010 

 

 

 

(……………………………………..)* 

*Nama jelas, tanda-tangan, stempel perusahaan 



Contoh 

JURNAL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 

 
Nama Mahasiswa  : Riyani Rohaeti 
NIM    : 05211051 
Jurusan    : Teknik Refrigerasi dan Tata Udara  
       Politeknik Negeri Bandung 
 
Tempat Kerja Praktek    : PT MITRA COOL JAYA UTAMA 
       Kitchen and Refrigeration System 
Alamat    : Jl. Indramayu No.35 
       Antapani - 40291 Bandung 
Tel./Fax/e-mail   : 022-7217849 
Pembimbing   : ? 
Topik/Program kerja  : Perancangan Sistem Refrigerasi Komersial 
       Merk Kostan Untuk Produk Sayuran 
       Di Griya Hemat Soekarno Hatta No. 533 
       Bandung 
Periode Pelaksanaan  :   …………….. sd ………………… 
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Contoh format Jurnal 

 
No Hari 

tanggal 
Kegiatan 

Materi bimbingan 
(Apa yang saudara kerjakan?) 

Pembimbing Paraf / 
Tandatangan 
pembimbing

1 Senin 
14.12.09 

? 
? 

  

2     
3     

dst     
 
Pengisian seperti contoh berikut, tapi dengan format di atas. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Catatan: buat jurnal ini dalam dua rangkap ( satu untuk jurusan Teknik Refrigerasi & Tata 
Udara dan satunya lagi untuk perusahaan tempat KP) 
 
 
Kota, tanggal bulan tahun 
 
Tanda tangan 
Nama jelas pembimbing dan cap stempel perusahaan 
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