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KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Nomor: 180/ITG/A.1/A/X/2021 

 

Tentang: 

 

KERJA PRAKTIK  

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 
Menimbang  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi dan penyelenggaraan tugas-tugas pokok Institut 

Teknologi Garut diperlukan aturan-aturan yang menata, 

mengatur, dan mengelola tentang kerja praktik; 

2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada butir (1) di 

atas, perlu dikeluarkan surat keputusan peraturan tentang 

kerja praktik sebagai bagian dari proses belajar di lingkungan 

Institut Teknologi Garut. 

 

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 

6. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al 

Musaddadiyah Nomor 204/YAM/Pgr./Kep./VIII/2021 

tentang Statuta Institut Teknologi Garut; 

7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

118/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Induk 

Pengembangan Institut Teknologi Garut Tahun 2021-2030; 
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Memperhatikan  : 

 

8. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

139/ITG/A.1/A/IX/2021 tentang Rencana Strategis Institut 

Teknologi Garut Tahun 2021-2035; 

9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Garut Nomor 

148/ITG/A.1/A/X/2021 tentang Pedoman Akademik Institut 

Teknologi Garut. 

 

Keputusan Rapat Senat Institut Teknologi Garut tanggal 14 

Oktober 2021. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan 

Pertama  : 

 

Kedua   : 

 

Ketiga   : 

 

Memberlakukan peraturan tentang kerja praktik Institut Teknologi 

Garut sebagaimana termaktub pada lampiran Surat Keputusan ini. 

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini 

dinyatakan tidak berlaku. 

Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini, akan diubah / diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 
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Lampiran Surat Keputusan  

Rektor Institut Teknologi Garut 

Nomor: 180/ITG/A.1/A/X/2021 

 

 

 

KERJA PRAKTIK  

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

 

Pasal 1 

Pengertian 

 

Kerja Praktik bagi mahasiswa Institut Teknologi Garut (ITG) merupakan suatu 

kewajiban yang harus ditempuh dalam mengikuti suatu program pendidikan.  

Kegiatan ini merupakan suatu latihan yang dirancang secara cermat untuk 

menciptakan suatu pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa yang dilakukan dalam 

suasana belajar. 

 

Dengan melaksanakan Kerja Praktik, mahasiswa dilatih untuk mengenal dan 

menghayati ruang lingkup pekerjaan di lapangan, belajar mengadaptasi diri dengan 

lingkungan guna melengkapi proses belajar yang didapat di bangku kuliah. 

 

 

Pasal 2 

Tujuan Umum 

 

Kerja Praktik merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa.  

Tujuan dilaksanakannya Kerja Praktik tersebut adalah: 

a. Untuk memberikan praktik kerja secara langsung serta menggali berbagai 

masalah / pekerjaan yang timbul di lapangan; 

b. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, baik secara teknis maupun 

hubungan kemanusiaan; 

c. Untuk membentuk perilaku positif bagi para mahasiswa peserta Kerja 

Praktik melalui penyesuaian diri dengan lingkungan kerja tempat Kerja 

Praktik; 

d. Untuk memupuk rasa kebersamaan tim secara baik, terutama dalam 

mensukseksan suatu program kerja; 

e. Untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta, setelah yang 

bersangkutan berhadapan dengan berbagai masalah di lapangan. 

 

Dengan berbekal pengalaman latihan kerja di lapangan diharapkan para 

mahasiswa dapat mengetahui masalah-masalah dari tingkat dasar dengan tingkat 

yang lebih tinggi yang ada di lapangan serta dapat merasakan bagaimana 

berinteraksi nyata dengan sesama karyawan dalam pekerjaan. 
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Pasal 3 

Tujuan Khusus 

 

Program Kerja Praktik bagi mahasiswa ITG, merupakan suatu kewajiban yang 

harus dijalani oleh setiap mahasiswa sehingga untuk Kerja Praktik ini 

dimasukkan sebagai satu mata kuliah wajib dengan bobot 2 (dua) SKS. 

 

Untuk mengikuti Kerja Praktik tersebut, mahasiswa harus memenuhi syarat-

syarat tertentu di mana yang paling utama mahasiswa harus telah mendaftarkan 

diri untuk mengikuti program tersebut. 

 

Dalam pelaksanaannya, ITG akan menugaskan satu atau dua orang pembimbing 

akademik/ lapangan yang bertugas membimbing, menilai atas hasil laporan dan 

presentasi.  ITG akan meminta tempat kerja praktek untuk menunjuk 

pembimbing lapangan agar mahasiswa mempunyai pengalaman praktik sesuai 

dengan program studiny. Tujuan khusus yang diharapkan dari Kerja Praktik 

antara lain: 

a. Mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai lingkungan kerjanya, 

mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat yang lebih tinggi; 

b. Mahasiswa dapat mengisi masa liburan antar semester dengan sesuatu yang 

berguna dan menunjang keahliannya; 

c. Kehadiran mahasiswa peserta Kerja Praktik, diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan wawasan baru bagi dirinya serta tempat Kerja Praktik. 

d. Sebagai mata kuliah yang mempunyai sifat program magang di perusahaan 

atau dilapangan sesuai dengan bidang ilmunya. 

 

 

Pasal 4 

Manfaat 

 

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan Kerja Praktik antara lain: 

1. Bagi ITG 

a. Untuk membantu memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan 

kepada setiap mahasiswa tentang kondisi yang terdapat di lapangan secara 

nyata. 

b. Dapat lebih membuka wawasan bagi para mahasiswa untuk medapatkan 

pengetahuan melalui praktik kerja di lapangan 

c. Sebagai pewujudan program keterkaitan dan kesepadanan antar dunia 

pendidikan dan dunia industri. 

2. Bagi institusi menerima mahasiswa Kerja Praktik: 

a. Dapat saling tukar menukar informasi di bidang teknologi antara lembaga 

sebagai pengguna teknologi dengan perkembangan pengetahuan yang 

terjadi di lembaga Perguruan Tinggi. 

b. Sebagai upaya alih generasi di bidang teknologi telekomunikasi. 

c. Peserta Kerja Praktik dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan-

pekerjaan rutin maupun proyek. 

d. Menilai kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa peserta Kerja Praktik. 
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Pasal 5 

Ruang Lingkup Tugas Kerja Praktik 

 

Kerja Praktik dilaksanakan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan 

istitusi yang memiliki kegiatan yang relevan dengan pendidikan/ program studi yang 

ditempuh oleh mahasiswa.  Dalam pelaksanaannya setiap mahasiswa dituntut harus 

dapat memberikan manfaat yang dapat di jadikan rekomendasi perbaikan bagi tempat 

kerjanya.  Ini berarti bahwa setiap pengiriman mahasiswa untuk Kerja Praktik di 

suatu instansi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing kantor 

atau proyek. 

 

 

Pasal 6 

Tata Tertib 

 

Mengingat program Kerja Praktik bagi mahasiswa ITG, merupakan suatu syarat yang 

harus ditempuh dalam kegiatan kurikuler, maka setiap peserta diwajibkan untuk 

mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan baik oleh pihak ITG maupun oleh 

institusi tempat pelaksanaan Kerja Praktik. Penilaian yang diberikan bagi peserta 

Kerja Praktik tidak hanya menyangkut materi bidang pekerjaan semata, namun juga 

aktivitas lain termasuk perilaku masing-masing peserta.  Apabila peserta tidak 

mentaati peraturan, tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan tidak lulus 

atau harus mengulang. Berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Praktik tersebut, setiap 

peserta diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Durasi waktu pelaksanaan Kerja Praktik diselenggarakan dalam rentang waktu 

1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan. 

2. Setiap peserta diwajibkan untuk hadir sesuai dengan jadual kerja yang telah 

ditetapkan oleh kantor (tempat tugas) yang bersangkutan, termasuk waktu 

istirahat, serta mentaati peraturan yang berlaku; 

3. Setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan baik, disiplin, 

bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pembimbing lapangan dan 

pembimbing akademik; 

4. Setiap peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas 

telepon, faksimili, komputer, dan lain sebagainya untuk kepentingan pribadi 

tanpa izin; 

5. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan 

(sakit, urusan keluarga yang tidak dapat ditinggalkan), maka yang bersangkutan 

diwajibkan untuk melapor dan meminta izin kepada pembimbing lapangan / 

pembimbing akademik; 

6. Selama Kerja Praktik, setiap peserta diwajibkan untuk memakai baju yang sopan 

dan tanda pengenal peserta Kerja Praktik yang telah ditetapkan oleh ITG; 

7. Seluruh peserta diwajibkan untuk memelihara kekompakan, kerukunan, serta 

tetap menjaga nama baik ITG, serta kantor tempat Kerja Praktik dilaksanakan; 

8. Setiap peserta wajib mengikuti semua kegiatan yang ditugaskan oleh 

pembimbing lapangan, seperti upacara, apel pagi, senam kesegaran jasmani, dan 

sebagainya; 
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9. Setiap peserta wajib mengganti segala kerusakan/ kerugian yang diakibatkan 

oleh kesalahan/ kelalaian yang bersangkutan. 

 

 

Pasal 7 

Pembimbing Kerja Praktik 

 

Kerja Praktik merupakan suatu upaya pelatihan di lapangan, maka dalam 

pelaksanaannya sangat diperlukan adanya bimbingan baik dari dosen maupun dari 

para petugas tempat praktik kerja dilaksanakan.  Dengan demikian, dalam setiap 

Kerja Praktik didampingi oleh pembimbing. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan yang 

dilakukannya dapat mencapai sasaran.  Mengingat pembimbing dapat melihat secara 

langsung daya penghayatan mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan yang telah 

diterimanya atau apabila mahasiwa menemukan kesulitan di lapangan dapat segera 

pula dicari / diberikan jalan keluarnya, sehingga hal ini dapat menghilangkan kendala 

bagi peserta kerja lapangan.  Pembimbing terdiri dari: 

1. Pembimbing akademik, yaitu dosen dari ITG yang secara langsung 

bertanggung jawab atas mahasiswanya di lokasi-lokasi Kerja Praktik.  Bagi 

dosen yang ditugaskan untuk membimbing lebih dari satu lokasi, maka yang 

bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan peserta 

Kerja Praktik di semua lokasi dan memberikan penilaian akhir terhadap peserta 

Kerja Praktik bersama-sama dengan pembimbing lapangan. 

2. Pembimbing lapangan, yaitu pejabat setempat (manajer), supervisor, dan lain-

lain) yang mendapat tugas dari pejabat yang berwenang untuk memberikan 

bimbingan, memonitor kegiatan peserta Kerja Praktik, bahkan yang lebih 

penting lagi dapat memberikan petunjuk baik secara teknis, maupun non teknis 

dalam setiap pekerjaan.  Pembimbing lapangan setiap hari akan memberikan 

tugas dan menerima laporan dari mahasiswa atas pelaksanaan tugas-tugasnya 

serta memeriksa dan memberikan penilaian terhadap laporan kegiatan harian 

tentang pelaksanaan tugas mahasiswa.  Pembimbing lapangan memberi 

penilaian atas disiplin, sikap, hubungan sosial, dan pelaksanaan tugas, serta 

bersama-sama memberikan penilaian akhir kepada peserta Kerja Praktik 

bersama-sama dengan pembimbing akademik. 

 

 

Pasal 8 

Pedoman Pembuatan Laporan Mahasiswa 

 

1. Laporan harian kegiatan Kerja Praktik 

Setelah melaksanakan kegiatan dan tugas praktik kerja yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan atau petugas yang berwenang di lokasi praktik,  maka 

peserta/ mahasiswa diwajibkan membuat laporan harian pada buku praktik kerja 

yang selanjutnya akan diperiksa dan dinilai oleh pembimbing lapangan setiap 

akhir minggu.  Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam 

pembuatan laporan adalah sebagai berikut: 

a. Laporan dibuat di lembar laporan kegiatan pada form Kerja Praktik masing-

masing perhari; 
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b. Pemeriksaan laporan kegiatan dilakukan setiap hari atau mengikuti waktu 

wajib lapor yang dibuat oleh pembimbing lapangan; 

c. Setelah lembar penilaian diisi oleh pembimbing lapangan, Form tersebut 

dibawa kembali oleh mahasiswa peserta praktik kerja untuk dijadikan 

evaluasi kegiatan selanjutnya.  

 

 

Contoh Format kegiatan mahasiswa: 

 

 

AGENDA HARIAN KEGIATAN 

KERJA PRAKTIK 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

TAHUN AKADEMIK: ................. 

 

 

PERUSAHAAN/ INSTANSI LOKASI KERJA PRAKTIK:  

 

No. 
Hari/ 

Tanggal 
Kegiatan 

Paraf  

Pembimbing 

Lapangan 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

 

 

2. Laporan Akhir Kegiatan Kerja Praktik 

Setiap mahasiswa peserta Kerja Praktik diwajibkan membuat laporan 

pelaksanaan Kerja Praktik untuk dinilai oleh pembimbing akademis dan 

diberikan nilai akhir bersama-sama dengan pembimbing lapangan.  Materi 

laporan diutamakan yang dianggap penting.  Tidak harus seluruh kegiatan, akan 

tetapi dapat mencakup format laporan yang meliputi: Pendahuluan, Tinjauan 

Pustaka/ Tinjauan Umum, Hasil dan Pembahasan, diakhiri Kesimpulan dan 

Saran. Petunjuk penulisan kerja praktik  dan isi sub bab pada laporan dapat 

disediakan oleh masing-masing program studi. 
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Pasal 9 

Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Lapangan 

 

Seluruh aktivitas peserta Kerja Praktik dimonitor dan dibimbing oleh Pembimbing 

Lapangan. Setelah berakhirnya masa kegiatan Kerja Praktik, Pembimbing Lapangan 

memberikan penilaian sesuai dengan form penilaian Pembimbing Lapangan dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Penilaian disiplin: meliputi absensi, tepat waktu kerja dan sebagainya; 

2. Penilaian sikap, hubungan sosial, pelaksanaan tugas didapat dari informasi yang 

diperoleh pembimbing lapangan secara langsung atau dari rekan kerja 

mahasiswa yang bersangkutan atau sumber lain yang relevan; 

3. Penilaian sikap meliputi kepedulian terhadap perintah atasan, kepedulian 

terhadap tugas yang diberikan, dan lain-lain; 

4. Penilaian hubungan sosial diperoleh dari rekan kerja mahasiswa yang mana 

penilaiannya meliputi kerja sama diantara peserta Kerja Praktik, kemampuan 

berinteraksi dengan pegawai tempat praktik kerja, dengan lingkungan, dan lain-

lain; 

5. Penilaian pelaksanaan tugas, meliputi ketaatan terhadap perintah / tugas, 

kemampuan dalam menyelesaikan target pekerjaan, mutu pekerjaan yang 

diselesaikan mahasiswa baik secara kuantitatif maupun kualitatif; 

6. Setelah pelaksanaan Kerja Praktik berakhir, lembar penilaian dalam buku 

praktik kerja diisi bersama-sama pembimbing akademik untuk diserahkan ke 

ITG. 
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Contoh lembar penilaian pembimbing lapangan: 
 

 

KRITERIA PENILAIAN  

KERJA PRAKTIK 

INSTITUT TEKNOLOGI GARUT 

 

NAMA MAHASISWA  : 

NPM   :  

Jurusan  : 

Program Studi  :  

 

No KRITERIA NILAI (1-10) 

1. DISIPLIN  

 a. Tepat waktu dan tidak terlambat   

 b. Memahami jam kerja perusahaan.  

 c. Mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan  

2. KERJASAMA  

 a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan team work.  

 b. Tidak mementingkan diri sendiri  

 c. Selalu mengadakan konsultasi  

3.  INISIATIF  

 
a. Mempunyai sikap alternatif dalam melaksanakan atau memecahkan 

suatu persoalan. 
 

 b. Kreatif dalam bekerja.  

 c. Cepat dan tanggap dalam atau memutuskan suatu persoalan.  

4. KERAJINAN  

 a. Tidak pernah bolos  

 b. Pekerjaan atau tugas tidak pernah dilalaikan atau ditinggalkan.  

 c. Rajin dalam segala hal  

5.  TANGGUNG JAWAB  

 a. Tugas atau pekerjaan yang diberikan dilaksanakan dengan sepenuh hati.  

 b. Pekerjaan dapat diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku  

 c. Tidak melimpahkan pekerjaan kepada orang lain  

6.  SIKAP  

 a. Hormat dan patuh  

 b. Tidak sombong  

 c. Memberikan argumentasi dengan baik  

7. PRESTASI  

 a. Hasil kerja memuaskan  

 b. Pekerjaan yang diberikan dikuasai sepenuhnya  

 c. Semua paket keahlian dapat dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik.  

 TOTAL RATA-RATA KESELURUHAN  

 

………………………………. 20…… 

Pembimbing Lapangan 

 

 

 

________________________ 

NIK/ NIP:……………….. 
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Pasal 10 

Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Akademik 

 

Untuk penilaian laporan Kerja Praktik dan penilaian akhir masing-masing peserta 

Kerja Praktik, dilakukan oleh pembimbing akademik beserta pembimbing lapangan. 

Laporan Kerja Praktik harus diserahkan kepada pembimbing akademik 1 (satu) hari 

sebelum penutupan Kerja Praktik di lokasi masing-masing Kerja Praktik. 

 

Penilaian laporan Kerja Praktik berdasarkan pada: 

1. Tata tulis laporan; 

2. Isi laporan; 

3. Penyajian laporan. 

 

Misal: 

1. Nilai tata tulis laporan = 80 

2. Nilai isi laporan  = 70 

3. Nilai penyajian laporan = 78 

    ⎯⎯ 

Nilai rata-rata  = 76 

 

4. Nilai presentasi  = 70 

 

Maka nilai laporan dan presentasi = ( 76 + 70 ) / 2 = 73 

 

Nilai presentasi masing-masing peserta diperoleh dari hasil presentasi perwakilan 

kelompok Kerja Praktik pada akhir pelaksanaan Kerja Praktik. 

 

 

Pasal 11 

Nilai Akhir Kerja Praktik 

 

Mekanisme penilaian akademik ditempuh melalui pelaksanaan Seminar dengan 

menghadirkan Pembimbing Akademik dan 1 (satu) orang Dosen Penguji.  Nilai akhir 

merupakan nilai rekapitulasi dari pembimbing lapangan dan pembimbing akademik, 

teknis penyajiannya dapat dilihat pada Tabel Format Penilaian Kerja Praktik. 
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Tabel Format Penilaian Kerja Praktik 

 

No NAMA NPM 

Nilai 

Praktik 

Lapangan 

Nilai 

Laporan 

Nilai 

akhir 
Ket. 

(A) (B) 




 +

2

BA  

1.       

2.       

3.       

 

Garut, ……………………… 

 

Dosen Pembimbing, 

 

 

 

_____________________ 

 

KETERANGAN: 

• 80-100 = A 

• 60-80   = B 

• 40-60   = C 

• 20-40   = D 

•   0-20   = E 

 

 

 

 

 Ditetapkan di :   Garut 

Pada tanggal :   15 Oktober 2021 

 

Rektor, 

 

 

 

 

 

Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T. 

NIDN. 0425127801 

 


