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1. PENDAHULUAN 

Kerja  praktek adalah salah satu mata kuliah wajib di Progdi Teknik Mesin UMK 

yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa sebelum menempuh Tugas Akhir/Skripsi. 

KP merupakan praktek kerja yang dilakukan di perusahaan dengan tujuan agar ilmu dan 

keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dapat diterapkan di dunia kerja 

sejak Kurikulum Perguruan Tinggi 2016. Kerja Praktek memiliki beban 2 SKS dengan 

kode MES 407.  

Manfaat KP bagi mahasiswa adalah: 

 Sebagai syarat sebelum mengambil Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi. 

 Meningkatkan kompetensi mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja Teknik 

Mesin. Kerja praktek melatih mahasiswa dalam mengeksplorasi, 

membandingkan, menganalisa, dan menerapkan ilmu yang diperoleh dari kuliah 

dengan keadaan sebenarnya dalam praktek. 

 Melalui kerja praktek, mahasiswa dapat melihat, mengerti, dan mempelajari hal-

hal yang berbeda dari dunia pendidikan, yaitu softskill seperti tingkah laku 

(attitude), kedisiplinan, inisiatif kerja, kemampuan berkomunikasi 

(communication skill),  kerjasama (team work) dan pemecahan masalah (problem 

solving). 

 Kerja praktek dapat dijadikan media untuk memperoleh pengalaman awal, 

melatih keterampilan, melatih bersikap, serta bertindak di masyarakat industri. 

 Tema laporan KP bisa dilanjutkan ke tema Tugas Akhir/Skripsi dengan batasan 

masalah yang lebih kompleks dan mendalam. 

 

Manfaat bagi perusahaan atau instansi tempat kerja praktek adalah: 

 Program kerja praktek bisa dijadikan sebagai usaha mengisi kebutuhan tenaga 

kerja baru di masa yang akan datang. 

 Mengamati, memilih, dan mengarahkan peserta kerja praktek, sehingga apabila 

kelak bekerja di perusahaan tersebut, dapat langsung mengenal lingkungan 

pekerjaan. 

 Memberikan  program  dalam  pemecahan  masalah  yang  belum  dapat 



ditanggapi perusahaan karena kesibukan rutin. Lebih jauh lagi apabila persoalan 

tersebut cukup besar, dapat dibawa ke perguruan tinggi untuk dijadikan bahan 

penelitian bersama sehingga hubungan yang lebih erat akan terjalin di antara 

perusahaan dengan perguruan tinggi. 

 

2. TUGAS SELAMA KERJA PRAKTEK 

Tugas inti pada kerja praktek adalah penyelesaian studi kasus yang mencakup aspek 

teknik mesin dan atau laporan tentang suatu kegiatan atau proses yang berlangsung di 

perusahaan. 

Bidang kajian yang dipelajari adalah Perancangan dan Manufaktur, Konversi Energi, 

serta Material. 

Perusahaan  dapat  mengusulkan  pengkajian  persoalan-persoalan  yang timbul di 

perusahaan, atau mengidentifikasi persoalan yang ada relevansinya bagi perusahaan atau 

dari segi akademik, atau membuat laporan suatu kegiatan proses yang berkaitan dengan 

teknik mesin yang diamati atau dilakukan selama kerja praktek.  

 

3. PROSEDUR KERJA PRAKTEK 

A. PERSIAPAN KERJA PRAKTEK 

Persyaratan Kerja Praktek: 

a. Mata Kuliah KP berada di semester VII (gasal). Tetapi boleh diambil di semester 

genap atau mulai semester VI, dengan syarat telah memperoleh 110 sks dan IPK 

minimal 2,00.  

b. Dianjurkan dilakukan pada waktu liburan tahun akademik, yaitu pada bulan Juni-

Agustus atau Januari-Maret, agar tidak mengganggu pelaksanaan kuliah. 

c. Dilaksanakan paling singkat 1,5 bulan dan paling lama 2 bulan, kecuali ada 

permintaan khusus dari perusahaan.  

 

Pencarian Tempat Kerja Praktek. 

Mahasiswa mencari informasi tentang perusahaan yang akan dituju. Mahasiswa 

mengirimkan surat permohonan KP melalui Tata Usaha Fakultas Teknik UMK dengan 

persetujuan Kaprodi Teknik Mesin. 

 

Penentuan Pembimbing Akademik. 

Mahasiswa melaporkan ke Koordinator KP setelah mendapat jawaban dari perusahaan. 

Koordinator KP menentukan dosen pembimbing KP. 



B. PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

 Kerja praktek dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan dan mengikuti 

peraturan perusahaan yang berlaku. 

 Mahasiswa dianjurkan mengambil Asuransi Kesehatan dan Kecelakaan selama 

kerja praktek. 

 Asistensi dengan pembimbing akademik dilakukan minimal 5 (lima) kali, selama 

Kerja Praktek. 

 

Diagram alir pelaksanaan kerja praktek dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

DIAGRAM ALIR AKTIVITAS PIC 

  1. Mahasiswa diwajibkan mencari 

informasi awal (nama perusahaan 

dan alamat)  dan jika diperlukan 

konfirmasi secara lisan terlebih 

dahulu ke perusahaan yang akan 

dituju sebagai tempat kerja 

praktek. 

 2. Setelah mendapatkan informasi 

awal, mahasiswa mengajukan 

Surat Permohonan Pengantar KP 

kepada TU dengan mengisi form 

yang disetujui oleh Koordinator KP, 

dan dilampiri dengan proposal 

apabila diperlukan. 

 3. Bagian tata usaha membuatkan 

surat permohonan KP yang 

ditandatangani oleh dekan.  

 4. Mahasiswa menyerahkan atau 

mengirimkan surat permohonan 

ke Perusahaan (Industri /Instansi) 

yang akan dituju.  

 5. Menunggu jawaban tertulis dari 

Perusahaan (Industri /Instansi) 

tempat  kerja praktek maksimal 2 

minggu:  

 a. Jika ditolak : tunjukkan surat 

penolakan tersebut ke 

Koordinator KP kemudian 

ajukan lagi form dengan 

tujuan Perusahaan (Industri 

/Instansi) yang lain.  

 b. Jika diterima : mahasiswa 

harus melengkapi persyaratan 

yang diminta perusahaan (jika 

ada) dan surat balasan 

Mahasiswa 
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Mulai 

Mahasiswa mencari 

informasi perusahaan 

Pengajuan KP 
Surat permohonan 
pengantar KP, 
Proposal (bila 

diperlukan) 

Pengiriman surat 
permohonan ke 
industri/instansi 

Jawaban 

perusahaa

n 

ditolak 

diterima 

Laporan ke 
Koordinator KP 

Surat balasan KP 

dari perusahaan 



tersebut oleh mahasiswa 

harus dikopi rangkap 2 (dua) 

untuk diserahkan kepada : 

1) Koordinator KP Teknik 

Mesin (asli) 

2) Mahasiswa yang 

bersangkutan (fotokopi) 

 6. Koordinator KP menentukan dosen 

pembimbing KP dan mengajukan 

surat tugas kepada dekan. 

 7. Dekan mengeluarkan surat tugas 

dosen pembimbing KP. 

 8. Mahasiswa mambuat logbook 

mingguan kegiatan KP. 

 9. Mahasiswa melaksanakan KP 

selama 1,5-2 bulan dengan 

bimbingan dari pembimbing 

lapangan dan dosen pembimbing. 

 10. Mahasiswa wajib melaporkan 

kegiatannya setiap minimal 

seminggu sekali ke dosen 

pembimbing.  

 11. Dosen pembimbing wajib 

mengunjungi perusahaan tempat 

mahasiswa KP.  

 12. Selama KP, mahasiswa harus 

mentaati aturan yang ditetapkan 

oleh perusahaan dan menjaga 

nama baik almamater.  

 13. Pada saat  pelaksanaan KP selesai, 

mahasiswa  menyerahkan form 

penilaian kepada Pimpinan 

Perusahaan (Industri /Instansi) 

tempat  kerja praktek. 

 14. Pihak perusahaan memberikan 

nilai KP mahasiswa yang 

bersangkutan dengan mengisi 

form penilaian KP. 

 15. Diakhir KP, mahasiswa wajib 

meminta surat keterangan yang 

telah diisi oleh Pimpinan 

Perusahaan (atau yang ditunjuk 

oleh pimpinan perusahaan) untuk 

diserahkan kepada Koordinator KP. 

Mahasiswa segera menyusun 

laporan dengan bimbingan dari 

dosen pembimbing. 

 16. Mahasiswa melaksanakan seminar 

KP dengan moderator dosen 

pembimbing, paling lambat 2 

minggu setelah KP selesai. Atau 
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pembimbing KP 

Surat tugas 
pembimbing, 
buku harian 
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Mahasiswa 

melaksanakan KP 

selama 1,5-2 bulan 

Dosen pembimbing 

melaksanakan 

kunjungan ke tempat 

KP 
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surat 

keterangan 

telah KP 

Penyusunan laporan KP 

Pelaksanaan seminar 

KP/seminar nasional/jurnal 



melaksanakan Seminar Nasional 

atau mengirimkan artikel ilmiah ke 

Jurnal Nasional. 

 17. Dosen pembimbing memberikan 

penilaian berdasarkan penilaian 

dari perusahaan (60%) dan dari 

dosen pembimbing sendiri (40%). 

 18. Mahasiswa harus menyerahkan 1 

(satu) jilid hard copy laporan KP 

kepada dosen pembimbing, paling 

lambat 1 bulan setelah KP selesai. 

 19. Dosen pembimbing menyerahkan 

form penilaian dan laporan KP 

kepada Koordinator KP. 

 20. Koordinator KP menyerahkan surat 

puas KP kepada mahasiswa. 
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4. PENULISAN LEMBAR KEGIATAN DAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

Lembar Kegiatan/Logbook. 

Logbook mingguan ditulis tangan (tidak boleh diketik) dan dilampirkan dalam laporan 

kerja praktek. Minimal terdiri atas hal-hal berikut : 

 Nama Mahasiswa dan NIM 

 Nama Perusahaan tempat KP 

 Hari/Tanggal 

 Kegiatan 

 Tanda  tangan  pembimbing  di  perusahaan/instansi  setiap  hari kegiatan atau 

minimal satu kali dalam satu minggu (± 40 jam kerja). 

 

Contoh lembar kegiatan kerja praktek sebagai berikut. 

 

Penilaian oleh dosen 
pembimbing 

Form 

penilaian 

Koordinator KP 

mengeluarkan surat puas 

Penjilidan laporan KP 1 eks 

dan jurnal (apabila ada) 

Selesai 



LOGBOOK MINGGUAN 

KERJA PRAKTEK 

Nama: 

NIM: 

Nama perusahaan: 

 

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN PARAF PEMBIMBING 

PERUSAHAAN 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Mengetahui, 

Kudus, ...................................     Kudus,................................. 

Dosen Pembimbing      Pembimbing perusahaan, 

 

 

Nama lengkap       Nama lengkap 

NIP/NIS/NIDN      Jabatan 



Laporan Kerja Praktek. 

Laporan KP diketik dan diprint di kertas A4 minimal 70 gram, menggunakan jenis huruf 

Times New Roman ukuran 12, atau Arial ukuran 12, atau Calibri ukuran 12. Batas atas 3 

cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm dan kanan 3 cm.  

Ketentuan dan aturan penulisan mengikuti aturan penulisan karya ilmiah yang berlaku. 

Laporan kerja praktek dalam bentuk laporan ilmiah dan berisi: 

 Judul 

 Lembar pengesahan (oleh dosen pembimbing dan Kaprodi) 

 Ringkasan (abstrak) 

 Daftar isi 

 Daftar gambar (kalau ada) 

 Daftar tabel (kalau ada) 

 Bab 1. Pendahuluan, terdiri atas : 

1. Latar belakang 

2. Permasalahan 

3. Batasan Masalah 

4. Tujuan  

5. Manfaat 

 Bab 2. Landasan Teori 

 Bab 3. Studi kasus 

 Bab 4. Data dan  Analisis 

 Bab 5. Kesimpulan dan saran 

 Daftar pustaka 

 Lampiran, berisi : 

1. Lembar kegiatan/logbook mingguan 

2. Data perusahaan 

3. Surat Keterangan telah KP dari Perusahaan 

4. Lembar Penilaian Perusahaan 

5. Lembar penilaian dosen pembimbing 

Kajian yang dilakukan pada kerja praktek boleh lebih dari satu. 

 

Laporan  kerja praktek  harus  disahkan  oleh  perusahaan/instansi  di mana mahasiswa 

melakukan kerja praktek dan dinilai oleh pembimbing di perusahaan. 

Dianjurkan untuk mengerjakan atau menulis laporan kerja praktek setiap hari selama 

masa kerja praktek, sehingga pada hari terakhir kerja praktek laporan dapat 



diselesaikan. 

Informasi yang dikumpulkan selama kerja praktek dan menyangkut data proses, 

produksi, dan manajemen yang bersifat rahasia, hanya boleh digunakan untuk tujuan 

analisis dalam laporan kerja praktek. Apabila digunakan untuk tujuan-tujuan lain, 

peserta kerja praktek akan dikenakan sanksi  akademik, dan bilamana perlu akan 

dikenakan tindakan hukum. 

 

Sampul laporan kerja praktek terbuat dari plastik mika transparan tanpa warna dan kertas 

buffalo biru tua dijilid seperti buku. 

 

5. PENILAIAN KERJA PRAKTEK 

Penilaian KP dilakukan oleh pembimbing perusahaan dan dosen pembimbing dengan 

komposisi nilai 60% Pembimbing Perusahaan dan 40% Dosen Pembimbing. 

Mahasiswa akan dijadwalkan untuk seminar laporan kerja praktek di depan dosen 

pembimbing dan terbuka untuk mahasiswa Teknik Mesin UMK, paling lambat 2 minggu 

setelah KP di perusahaan selesai. 

Penilaian kerja praktek meliputi aspek-aspek: 

a. Sikap 

b. Kinerja 

c. Persoalan yang dipilih 

d. Sistematika penulisan 

e. Analisis kasus 

f. Penyajian presentasi (seminar/seminar nasional/jurnal) 

g. Penguasaan teknik mesin 

 

Dosen pembimbing akan memutuskan apakah seorang peserta kerja praktek dinyatakan 

lulus atau harus memperbaiki laporan setelah presentasi. Mahasiswa diwajibkan 

menyerahkan Softcopy presentasi/artikel ilmiah dan laporan. 

 

6. PENYERAHAN LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 Laporan yang telah ditandatangani pembimbing perusahaan dan dosen 

pembimbing diserahkan kepada Koordinator Kerja Praktek Prodi Teknik Mesin 

UMK. 

 Setiap mahasiswa yang menyerahkan laporan kerja praktek akan mendapatkan 

surat puas. 



 Laporan  diserahkan kepada Koordinator Kerja Praktek paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah masa kerja praktek berakhir. 

 Apabila mahasiswa tidak bisa menyelesaikan KP dalam satu semester, maka 

diharuskan mengisikan Mata Kuliah KP lagi pada semester berikutnya, laporan 

dilanjutkan dan tidak perlu KP lagi di perusahaan dengan syarat mengumpulkan 

logbook mingguan dan Surat Keterangan telah KP dari perusahaan. Aturan ini 

berlaku hanya untuk 2 semester. Apabila semester ke-3 tidak bisa menyelesaikan 

laporan KP juga, maka diwajibkan KP lagi di perusahaan dan diganti dosen 

pembimbing. 

 Mahasiswa diberi pilihan untuk seminar di hadapan peserta mahasiswa, atau 

seminar nasional yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi/Instansi, atau 

mengirimkan artikel untuk jurnal nasional. 



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN 

LAPORAN KERJA PRAKTEK 

 
 

Judul Laporan  :  ............................................................................... 

Disusun Oleh  :  ............................................................................... 

NIM   :  ............................................................................... 

Program Studi  :  ............................................................................... 

 
 

Kudus, ...................................... 

 

Menyetujui, 

 

Dosen Pembimbing      Pembimbing Perusahaan 

 

 

 

 

Nama lengkap       Nama lengkap 

NIDN        Jabatan 

 

 

Mengesahkan, 

Ketua Program Studi Teknik Mesin 

 

 

 

 

Nama Lengkap 

NIDN 
  



 

LEMBAR PENILAIAN KERJA PRAKTEK 

 

Nama Perusahaan  :  ……………………………………………….  

Alamat Perusahaan  :  ………………………………………………. 

Nama Pembimbing Perusahaan :  ………………………………………………. 

Jabatan    :  ………………………………………………. 

Memberikan Nilai Kepada : 

Nama Mahasiswa  :  ………………………………………………. 

N I M    :  ………………………………………………. 

Dengan rincian nilai sebagai berikut : 

No. Aspek Bobot (b) Nilai (n) Jumlah (bxn) 

1. Kedisiplinan 5   

2. Kerjasama 4   

3. Inisiatif kerja 3   

4. Tingkah Laku 4   

5. Komunikasi 4   

6. Pemecahan masalah 5   

Jumlah  

 

       Kudus,…..,…………………….. 

       Pembimbing Perusahaan, 

 

 

       (………………………………………) 

Ket: 

Kolom nilai diisi angka sbb:     

4 = Sangat baik      

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nama Mahasiswa  :  ………………………………………………….. 

N I M    :  ………………………………………………….. 

Judul KP   :  ……………………………………………………… 

    :  ……………………………………………………… 

Tempat KP   :  .................................................................................... 

 

Rincian Nilai   : 

 

No. Aspek Bobot (b) Nilai (n) Jumlah (bxn) 

1. Penulisan 5   

2. Studi Kasus 6   

3. Presentasi/jurnal 7   

4. Penguasaan Materi 7   

Nilai Akhir  

 

       Kudus, ……………......... 

       Dosen Pembimbing, 

 

 

       (………………………………) 

Ket: 

Kolom nilai diisi angka sbb:     

4 = Sangat baik      

3 = Baik 

2 = Cukup 

1 = Kurang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN  

KERJA PRAKTEK (KP) 

PROGDI TEKNIK MESIN TH. ......./........ 

 


