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1. PENDAHULUAN

Pengalaman kerja di industri, merupakan suatu hal yang penting dan
harus dirasakan oleh siswa sebelum siswa benar-benar lepas/lulus dari program
pendidikannya. Istilah yang sering digunakan untuk kegiatan ini adalah Kerja
Praktek (KP). Saat KP siswa dapat merasakan dan mengamati situasi kerja yang
sesungguhnya terjadi pada suatu industri, baik itu industri jasa maupun industri
manufaktur.

Bahwa sebagai proses belajar, haruslah setiap kegiatan dapat dievaluasi
dengan baik, sehingga siswa dapat pula mendapatkan penghargaan dari apa
yang telah dipelajari/dilakukannya. Untuk itu, maka pedoman pelaksanaan mata
kuliah Seminar dan KP ini dibuat. Evaluasi matakuliah Seminar dan KP dilakukan
mencakup pelaporan hasil KP serta presentasi laporan KP.

2. PENULISAN LAPORAN

Penulisan laporan, disesuaikan dengan persyaratan penulisan karya ilmiah
dengan ketentuan sistimatika umum sebagai berikut:

I. Bagian Pembuka, berisi :
• Lembar muka (Cover)
• Lembar Pengesahan
• Abstrak Bahasa Indonesia
• Abstrak Bahasa Inggris
• Kata Pengantar
• Lembar dedikasi (jika perlu)
• Daftar Isi & lampiran
• Daftar Gambar
• Daftar Tabel

II. Pendahuluan, berisikan latar belakang studi dari obyek/masalah yang
dilakukan selama KP; lama KP, tugas-tugas selama KP

III. Profil dan Penjelasan tentang Perusahaan, pada bagian ini dikemukakan
tentang profil perusahaan, nama perusahaan, bidang pekerjaan, struktur
organisasi, dll, yang berhubungan dengan informasi mengenai
perusahaan tempat KP.

IV. Kegiatan dan tugas-tugas selama KP, pada bagian ini penulis menyajikan
segala hal yang berkenaan dengan apa yang dikerjakan selam KP. Jumlah
bab dapat lebih dari satu, disesuaikan dengan kebutuhan. Masing-masing
dengan judul bab sesuai dengan selera penulis.
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V. Penutup, pada bagian ini dikemukakan kata penutup dari apa yang telah
dilakukan, dapat berupa kesimpulan dari analisis yang dilakukan, atapun
sekedar saran-saran penulis untuk perusahaan/pelaksanaan KP.

VI. Bagian Penutup, berisi :
• Daftar pustaka/bibliografi/referensi.

Adalah daftar acuan (literatur) yang dipergunakan dalam pembuatan
laporan KP. Daftar ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan
ketentuan dalam  penulisan karya ilmiah

• Lampiran-lampiran
Adalah bagian yang memuat catatan ataupun data penunjang, seperti:
contoh perhitungan, data manual peralatan, karakteristik material, data
pengamatan, dsb. yang tidak representatif disajikan pada teks
utama.

Tata tulis laporan mengacu pada standar penulisan bahasa Indonesia yang baik
dan benar dengan pola penulisan referensi/daftar pustaka dan kutipan standar
internasional yang mengacu pada MLA (Modern Languange Association), baca
buku : Gibaldi, Joseph, and Walter S. Achtert, MLA Handbook for writers of
Research Papers, 3rd ed.  New York: MLA, 1988. Pedoman pembuatan hard
copy laporan karya tulis TA/PA, sebagai berikut:

A. Standar Kertas
Untuk teks : Jenis HVS, A4 (21 x 29.5 cm), 80/70

gram
Untuk gambar teknik/denah dsb : Jenis kalkir/blue-print/HVS A2/A3/A4

Untuk ukuran lebih besar A4 dilipat
menjadi ukuran A4

Untuk pembatas bab/artikel : Jenis dorslag, A4, warna disesuaikan
dengan  warna hard covernya

Untuk hard cover : Jenis sablon, warna biru tua, tulisan
kuning emas

B. Standar Huruf
Untuk teks : Karakter yang dipakai Arial/Times

New Roman dengan ukuran 12, jarak
antar baris 1,5 (satu setengah) spasi,
justifikasi kiri-kanan

Untuk judul tabel : Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 10, jarak
antar baris 1 (satu) spasi, justifikasi
di tengah atas tabel
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Untuk judul gambar : Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 10, jarak
antar baris 1 (satu) spasi, justifikasi
di tengah bawah gambar

Untuk judul sub-bab : Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 12,
cetak tebal, jarak antar baris dengan
judul bab dan teks 3 (tiga) spasi,
justifikasi kiri

Untuk footer/header dan index : Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 10, jarak
antar baris 1 (satu) spasi

Untuk judul bab dan buku : Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 14,
cetak tebal, jarak antar baris 1 (satu)
spasi

Untuk judul buku di punggung
cover

: Karakter yang dipakai Arial/Times
New Roman dengan ukuran 12,
cetak tebal, jarak antar baris 1 (satu)
spasi

C. Standar Margin
Untuk margin atas : 3 cm
Untuk margin kanan : 3 cm
Untuk margin kiri : 4 cm
Untuk margin bawah : 4 cm

:

D. Standar Ketebalan
Jumlah halaman utama
(halaman dengan huruf arab)

: maksimum 100 lembar
(ketebalan laporan tidak berkaitan
dengan kualitas isinya)

Jumlah halaman pelengkap
(halaman dengan huruf romawi
kecil):

: Tidak dibatasi

Kata pengantar : 1 lembar, spasi tunggal (minimal)
Abstrak : 1 lembar, spasi tunggal (minimal)
Daftar isi : 1 lembar, spasi tunggal (minimal)
Daftar gambar/tabel : 1 lembar, spasi tunggal (minimal)
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E. Standar Judul
Jumlah kata : • Memuat kata LAPORAN KERJA

PRAKTEK pada halaman muka
dan menyebutkan perusahaan
dimana KP dilakukan, serta durasi
pelaksanaan KP

• Memuat nama penulis, NIM.

• Memuat Nama Jurusan, dan
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

• Memuat tahun pembuatan laporan

3. PENILAIN
Penilaian mata KP didasarkan pada penilaian pembimbing KP di

perusahaan tempat KP dilakukan, penilaian Laporan, dan Penilain Presentasi.
Dikarenakan pelaksanaannya bersama-sama dengan persiapan TA, Nilai

Mata kuliah ini juga termasuk nilai proposal TA, nilai presentasi proposal TA, dan
nilai penulisan Latar belakang/teori dasar tema TA, Pembobotan akan diatur
kemudian.
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Contoh Lembar Halaman Muka (Cover)

TATA LAKSANA DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN
GEDUNG

DI PT PANDAWA SAKTI

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Pelaksanaan : 12 Juli 2002 S/D 30 Agustus 2002

Oleh :

Kresna Baladewa
Nim : 99201000

Program Studi Tekni Pendingin dan Tata Udara
Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara

Politeknik Negeri Bandung
2003
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CONTOH PENGUTIPAN TEKS STANDAR MLA

Catatan penting;
1. Tindakan plagiat (menggunakan ide orang lain dalam tulisn dan menganggap

bahwa ide tersebut milik penulis) dilarang keras dan tidak dibenarkan pada
penulisn karya ilmiah.

2. Konsistensi pola pengutipan sangat penting di dalam karya ilmiah.
3. Perlu diperhatikan pola pengutipan dan bahan kutipan yang digunakan.

• Pengutipan langsung
• Pengutipan tidak langsung
• Data statistik
• Gambar/map

Pola penulisan kutipan dan referensi :

Pengutipan langsung;
Ditulis dalam tanda kutip sesuai dengan teks yang diutip termasuk tanda
baca. Bila jumlah teks yang dikutip melebihi 3 (tiga) baris dianjurkan untuk
ditulis pada baris terpisah dengan inden disebelah kiri dan kanan lebih
dalam 1 (satu) tabulasi, teks yang dikutip boleh dicetak miring.

Contoh :
Menurut Harold P Mahon, 1983, dalam buku Efficient Energy Management ‘The
energy crisis is referred to by the media as a shortgage of energy rather than a
surplus of inefficiency’…… dst.

Menurut Soriatmaadja, R.E, 1989, dalam bukunya Ilmu Lingkungan :
‘cara menentukan batasan populasi yang lebih baik didasarkan
pada pengaruh satu individu yang lain dalam suatu populasi. Jadi,
populasi dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dari segala
individu yang selalu melakukan hubungan’

Pengutipan tidak langsung langsung;
Ditulis dalam paragraf dengan menyebutkan sumber kutipan secara
langsung atau sumber kutipan ditulis diakhir kalimat/paragraf dalam tanda
kurung. Penulisan sumber kutipan cukup memuat nama pengarang
buku/artikel, diawali dengan family name, tahun terbit, dan halaman
buku/artikel.

Contoh :
Pemindah panas merupakan suatu alat yang mampu memindahkan sejulah
panas masuk dan keluar dari suatu proses baik secara langsung maupun tidak
langsung (Hewit, G.F. et.al., 1994, hal 43)…….. dst.
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Data Statistik/Gambar/Map :
Ditulis di bagian bawah dari data/gambar/map yang dikutip dengan
menyebutkan penulis/buku/artikel, tahun terbit, dan halaman buku/artikel.

Daftar Pustaka/bibliografi :
Ditulis berurutan secara alfabetik dari A s/d Z. dengan penomoran numerik
(angka). Penulisan dimulai dengan family name pengarang/institusi, judul,
kota terbit, penerbit, tahun. Judul buku/artikel dicetak miring.

Contoh :

Bibliografi

1. American Psychological Association, Publication Manual. 3rd ed., Washington
D.C., APA, 1984.

2. Campbell, William Giles, Stephen Vaughn Ballou, and Carole Slade, Form
and Style : Theses Re[port, Term Paper. 7th ed., Boston, Houghton mifflin,
1986.

3. Noerbambang, Soufyan Moh., Takeo Morimura, Perancangan dan
Pemeliharaan Sistem Plumbing, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.

4. Whitman, William C, William M. Johnson, Refrigeration and Air Conditioning
Technology : Concept, Procedures, and Troubleshooting Techniques. 2nd ed.,
North carolina, Delmar Publisher Inc., 1991.

5. ______, The Chicago Manual of Style. 13th ed. Chicago, U of Chicago
Publisher, 1982.

6. Bugaje, I.M., Enhancing The Thermal Response Of Latent Heat Storage
Systems, Int. J. Energy Res., Vol. 21, 759–766, 1997.
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