
 
PEDOMAN KERJA PRAKTEK 

 
 

 
1.   Pengertian dan Tujuan 

Kerja Praktek adalah kegiatan lapangan yang diwajibkan  kepada mahasiswa STMIK EL Rahma yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan praktis dalam disiplin ilmu yang dipelajari sehingga dapat lebih memahami serta mengaplikasikan antara teori dan praktek. 

2.   Persyaratan 
a. Telah menempuh minimal 80 SKS bagi D3 dan 110 SKS bagi S1, dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 
b. Mengambil mata kuliah Kerja Praktek ditunjukkan dalam KRS 
c. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00, dibuktikan dengan transkrip nilai sementara. 
d. Telah lulus mata kuliah program profesional khusus mahasiswa jenjang S1, dibuktikan dengan surat keterangan pengumpulan 

laporan Program Profesional dari perpustakaan.       
3.   Pengajuan Dosen Pembimbing 

a. Mengisi formulir Kerja Praktek (Form C1) dan melengkapi persyaratan tersebut diatas serta dimasukkan ke dalam map snelechter, 
sesuai warna prodi. 

b. Bagian akademik akan mengecek kelengkapan dan kesesuaian persyaratan.  
c. Menghadap Ketua Program Studi untuk pengajuan dosen pembimbing Kerja Praktek (DPKP). 
d. Mahasiswa mendapatkan surat Keputusan penetapan dosen pembimbing dari Kaprodi. 

4. Masa Pembibingan 
a. Masa pembimbingan  berlaku selama 1 (satu) semester, apabila hingga akhir semester belum selesai akan dianggap mengulang 

Mata Kuliah Kerja Praktek pada semester berikutnya, dengan DPKP yang sama. 
b. DPKP akan melakukan pembimbingan hingga mahasiswa lulus KP dan Seminar. 

5. Proses Pembimbingan 
a. Mahasiswa membuat proposal dan secara intensif berkonsultasi dengan DPKP. 
b. Mahasiswa meminta surat pengantar ke akademik untuk perusahaan / instansi tujuan KP, bila dibutuhkan. 
c. Setiap konsultasi, lembar konsultasi Kerja Praktek (LKKP) akan selalu diisi oleh DPKP sebagai catatan perkembangan pembimbingan. 

LKKP tidak boleh hilang karena akan disertakan pada lampiran laporan. 
d. Setelah kegiatan KP selesai baik  penulisan maupun pembuatan program, mahasiswa dapat melakukan demo program / alat 

dihadapan DPKP. 
e. DPKP memberi persetujuan kepada mahasiswa untuk mengikuti seminar. 

6.  Pendaftaran Seminar 
a. Telah menyelesaikan laporan dan disetujui DPKP. 
b. Mendaftarkan diri pada Akademik, dan membayar biaya seminar yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Mengumpulkan 1 (satu) eksemplar laporan. 
d. Telah mengikuti acara seminar sebanyak minimal 5 x, ditunjukkan dengan paraf keikutsertaan pada lembar LKKP. 
e. Bagian akademik mengumumkan jadwal seminar. 

7. Pelaksanaan Seminar 
a. Mahasiswa berpakaian atas putih dan bawah hitam, rapi dan sopan. Untuk  putra berdasi dan putri berjilbab atau berpakaian islami 

serta menggunakan jas almamater. 
b. Seminar dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh bidang akademik. 
c. Dihadiri minimal 10 audiens mahasiswa. 
d. Mahasiswa mempersiapkan sarana mandiri untuk program yang akan diujikan atau didemonstrasikan. 

e. Dosen pembimbing berfungsi sebagai pimpinan sidang seminar dan dibantu mahasiswa sebagai moderator. 
f. Waktu presentasi seminar 60 menit, 15 menit untuk presentasi dan 45 menit untuk tanya jawab dan demo program. 

8. Periode Seminar Kerja Praktek 
Seminar Kerja Praktek akan dilaksanakan dalam dua periode, yaitu periode semester gasal dan genap 

 
9. Penilaian  

a. Peserta seminar/ audiens berhak untuk menanyakan atau memberi saran kepada penyaji. 
b. Penilaian KP/Seminar terdiri atas : 

Faktor Kualitatif meliputi : Metodologi penulisan, Rancangan Sistem Informasi / Alat, Implementasi Program / Alat. 
Faktor Kuantitatif meliputi : Penyampaian dan penguasaan materi, Sikap dan pengendalian emosi, Demonstrasi program 

c. DPKP memberikan revisi atau catatan khusus kepada mahasiswa untuk diperbaiki pada sesuatu yang dipandang perlu untuk 

kesempurnaan laporan Kerja Praktek. 
d. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C.  
e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, mengikuti prosedur awal pendaftaran seminar setelah melakukan revisi.  

10. Pengumpulan Laporan 
a. Laporan yang telah selesai dari revisi, disahkan dan ditandatangani oleh DPKP dan kaprodi. 
b. Laporan dijilid dengan warna cover menyesuaikan warna prodi, sebagai berikut : 

Teknik Informatika / S1  = Biru Tua 
Sistem informasi / S1  = Hijau 
Manajemen Informatika/ D3 = Merah 
Teknik Komputer /D3  = Biru Muda 
Komputerisasi Akuntansi/ D3 = Kuning 

Laporan dikumpulkan di perpustakaan sejumlah 2 eksemplar dan 1 CD program, dan mahasiswa mendapatkan bukti pengumpulan 
laporan dari perpustakaan. 

11. Format Penulisan Laporan Kerja Praktek 
a. Laporan ditulis dengan komputer di atas kertas A4S 70 gr , dua spasi dengan jenis font times new roman ukuran 12. 
b. Penulisan laporan dilakukan sesuai dengan aturan penulisan standar/penulisan ilmiah 
c. Sampul laporan memuat : 

Judul Kerja Praktek 
Logo resmi  STMIK El Rahma 
Nama penyusun, nomor mahasiswa 
Jenjang/program studi 
Nama Sekolah Tinggi 
Tahun Pembuatan 

       Semuanya ditulis dengan huruf besar kecuali untuk nama penyusun dan nomor mahasiswa. 
       d.   Batas-batas pengetikan diukur dari tepi kertas, diatur sebagai berikut : 



• Tepi Atas  : 4 cm 
• Tepi Bawah : 3 cm 
• Tepi Kiri  : 4 cm 
• Tepi Kanan : 3 cm     

  
          12.  Ketentuan lain. 

a. Laporan KP tidak boleh menjiplak, menyontek dan atau mengakui/memalsu pendapat/laporan orang lain sebagai 
pendapat/laporan/karya sendiri. 

b. Mahasiswa yang menyusun laporan kerja praktek yang terbukti menjiplak, menyontek dan atau mengakui/memalsu 
pendapat/laporan/karya orang lain, baik ketika kegiatan KP berlangsung maupun setelah lulus, maka dinyatakan gugur dan nilai 
praktek kerja yang sudah diberikan dinyatakan gugur. 

 

 
Contoh Cover Laporan Kerja Praktek 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : 
*) Isi atau pilih yang sesuai 
 
 
 Contoh Halaman Persetujuan Kerja Praktek              Contoh Halaman Pengesahan Kerja Praktek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
*) Pilih atau isi yang sesuai  

- NPP(Nomor Pokok Pegawai = untuk dosen Yayasan), NIP (Nomor Induk Pegawai = untuk dosen PNS)

LAPORAN KERJA PRAKTEK 
 

<JUDUL>* 

 
 

 
 

Disusun Oleh : 
 

Nama  : ………… 

Nomor Mahasiswa : …………  
Program Studi : …………… * 

Jenjang  : Diploma 3 / Sarjana * 
 
 

 
 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER 

EL RAHMA 
YOGYAKARTA 

<TAHUN PEMBUATAN>* 

 

PERSETUJUAN 

 
Laporan Kerja Praktek  

<JUDUL> 
 

 

Disusun Oleh : 
 

Nama  : ……………. 

NIM  : …………… 
Program Studi : …………… * 

Jenjang  : Diploma 3 / Sarjana * 

 

telah disetujui untuk diseminarkan di depan sidang seminar 
 

 

 
 

Yogyakarta, ……………………200… 

 

 

       Pembimbing Lapangan Dosen Pembimbing KP 
     

  

 
 

    …………………………            ..…………………… 
                       NPP/NIP ………………. * 
 

PENGESAHAN 

 
Laporan Kerja Praktek  

<JUDUL> 
 

 

Disusun Oleh : 
 

Nama  : ……………. 

NIM  : …………… 
Program Studi : …………… * 

Jenjang  : Diploma 3 / Sarjana * 

 

telah diseminarkan di depan sidang seminar pada tanggal 
……………………………………….. 

 

 
 

Yogyakarta, ……………………200… 

 

 

       Dosen Pembimbing KP Ketua Program Studi 
   …………………………….. * 

   

 
 

    …………………………            ..……………………              

      NPP/NIP ……………… *  NPP/NIP ……………… * 
 



PEDOMAN TUGAS AKHIR (D3) dan SKRIPSI (S1) 
 
 

1.   Mukadimah 
Tugas akhir dan skripsi merupakan mata kuliah wajib yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa jenjang Diploma (D3) dan 
jenjang Sarjana (S1) untuk mengakhiri masa studinya dan memperoleh gelar Ahli Madya Komputer (A.Md) atau Sarjana Komputer 
(S.Kom) dari STMIK El Rahma Yogyakarta. Maksud dan tujuan dari mata kuliah ini adalah : 
a. Mahasiswa mampu mengimplementasikan  dan sekaligus mengembangkan ilmu yang telah diperolehnya selama kuliah. 
b. Mahasiswa mampu membuat karya ilmiah dalam bentuk tulisan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang benar. 
c. Memberikan bekal dan mempersiapkan mahasiswa menjadi SDM yang siap tempur, siap pakai, profesional dan menguasai 

bidangnya sehingga dapat memenuhi tuntutan dunia kerja. 
d. Memberikan bekal nyata dan pengalaman kepada mahasiswa terhadap lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 
 

2.   Bentuk Tugas Akhir /Skripsi 
Dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi, mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bentuk tugas akhir/skripsi yang diinginkan yang 
masih dalam lingkup Desain Program Aplikasi atau Rekayasa Pemrograman atau Rekayasa Perangkat Keras. 
Mahasiswa tidak diperkenankan membuat program aplikasi untuk permasalahan dan tempat yang sama, keculai dengan bahasa 
pemrograman yang berbeda atau program aplikasi bersifat menyempurnakan program yang telah diuji. 
 

3.   Syarat-syarat Pengambilan Tugas Akhir / Skripsi 
a. Telah menempuh minimal 88 SKS bagi D3  
b. Telah menempuh minimal 130 SKS bagi S1  
c. Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 2.00. 
d. Mengambil mata kuliah Tugas Akhir / Skripsi ditunjukkan dalam KRS 
e. Telah selesai dalam mata kuliah Kerja Praktek. 
 

4.   Syarat-syarat Pendaftaran 
a. Mengisi formulir Tugas Akhir/Skripsi (Form C3) dan dimasukkan ke dalam map snelechter.  
b. Transkrip nilai terakhir. 
c. Bukti pengumpulan laporan Kerja Praktek dari perpustakaan. 
d. Membayar  biaya  Tugas Akhir/Skripsi angsuran I  yang besarnya menurut ketentuan yang berlaku. Biaya ini berlaku selama masa 

pembimbingan. 
e. Waktu pendaftaran Tugas Akhir / Skripsi maksimal sampai dengan tanggal terakhir masa PKRS (Perubahan Kartu Rencana Studi) 

pada semester yang bersangkutan. 
 

5.   Verifikasi Akademik 
a. Apabila syarat-syarat pendaftaran telah dilengkapi, diajukan ke bagian akademik dan bagian  akademik akan melakukan verifikasi. 
b. Bagian akademik menyampaikan hasil verifikasi akademik kepada ketua program studi, yang menerangkan tentang jumlah SKS 

dan mata kuliah yang telah dicapai dan ditempuh, mata kuliah prasyarat  dan mata kuliah pengawasan mutu.  
 

6.   Pengajuan Dosen Pembimbing 

a. Telah lulus verifikasi akademik. 

b. Menghadap Ketua Program Studi untuk pengajuan dosen pembimbing Tugas Akhir(DPTA) / Skripsi (DPS). 
c. Kaprodi memberi arahan untuk penentuan judul dan dosen pembimbing.  
d. Mahasiswa mendapatkan surat penetapan dosen pembimbing Tugas Akhir(DPTA) / Skripsi (DPS) dari Kaprodi. 
 

7.   Proses Pembimbingan 
a. Mahasiswa membuat proposal dan secara intensif berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 
b. Mahasiswa meminta surat pengantar dari akademik untuk perusahaan / instansi tujuan guna melakukan penelitian, bila 

dibutuhkan. 
c. Setiap konsultasi, lembar konsultasi Tugas Akhir (LKTA) akan selalu diisi oleh DPTA/DPS sebagai catatan perkembangan 

pembimbingan. LKTA tidak boleh hilang akan disertakan pada lampiran laporan. 
d. Setelah kegiatan Tugas Akhir/Skripsi selesai meliputi penulisan, pembuatan program, dan sebagainya dapat dilakukan demo 

progam / alat dihadapan dosen pembimbing. 
e. Dosen Pembimbing memberi persetujuan kepada mahasiswa untuk mengikuti Ujian Tugas Akhir / Skripsi. 
 

8.   Masa Pembimbingan 
a. Masa pembimbingan  berlaku selama 2 (dua) semester sejak pengisian KRS. 
b. Apabila dalam 2 (dua) semester mahasiswa belum bisa menyelesaikan tugas akhir maka mahasiswa tersebut  harus memulai 

dengan prosedur awal pengajuan TA/Skripsi. 
 

9.   Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi 
a.   Pendaftaran Judul TA/Skripsi 

Pada saat akan mendaftarkan judul TA/Skripsi, mahasiswa sudah harus mempunyai rancangan judul yang akan didaftarkan atau 
bisa dari dosen pembimbing. Lebih baik jika seorang mahasiswa mempunyai beberapa alternatif judul TA/Skripsi yang akan 

didaftarkan. Hal ini dikarenakan sebuah judul TA/Skripsi tidak bisa diterima tatkala sudah ada judul yang sama yang diajukan oleh 
mahasiswa lainnya. 
 

b.   Penyusunan Proposal 
Mahasiswa yang telah mendapatkan surat penunjukan DPTA/DPS segera melakukan konsultasi kepada DPTA/DPS yang 
bersangkutan untuk penyusunan proposal TA/Skripsi dengan selalu melakukan pengisian lembar konsultasi setiap melakukan 
konsultasi. 
Sebelum penyusunan proposal TA/Skripsi dilakukan, mahasiswa juga bisa melakukan survei awal terhadap bahan kajian yang akan 
dilaporkan, misalnya ke perusahaan/instansi yang terkait atau eksplorasi buku-buku/literatur. Dan selanjutnya mahasiswa 
menyusun proposal TA/Skripsi dengan sistematika yang sudah ditentukan.  
Proposal yang telah disetujui oleh DPTA/DPS, disyahkan dengan tanda tangan DPTA/DPS yang bersangkutan yang kemudian di 
jilid 2 eksemplar, 1 untuk DPTA/DPS dan 1 untuk mahasiswa yang bersangkutan (Jika lokasi penelitian meminta proposal maka 
disiapkan juga). 
 

 c.   Proposal TA/Skripsi 



Proposal TA/Skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
1). Judul TA/Skripsi 
2). Latar Belakang Permasalahan 
3). Rumusan Masalah 
4). Batasan Masalah 
5). Tinjauan Pustaka 
6). Tujuan Penelitian 
7). Manfaat Penelitian 
8). Metode Penelitian (Pendekatan, Metode Pengumpulan Data dll.) 
8). Rencana Waktu dan Tempat Penelitian 
9). Sistematika Penulisan  

10). Daftar Pustaka Sementara 
 

 d.   Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan TA/Skripsi 
1). Mahasiswa yang mengambil TA/skripsi diharapkan sudah memiliki gambaran yang jelas tentang data yang akan digunakan  

dalam kegiatan penyusunan. Kejelasan akan hal ini harus termuat dalam proposal Tugas Akhir/Skripsi yang telah disusun, 
sehingga dengan kejelasan proposal dan kesempurnaan proposal, penyusunan akan dapat dilakukan dengan lancar karena 
jelas arahnya. 

2). Diharapkan mahasiswa melakukan survey awal sebelum melakukan penyusunan yang sesungguhnya terhadap bahan-bahan 
yang ada, sehingga mahasiswa bisa melakukan identifikasi serta antisipasi terhadap kemungkinan kendala yang akan 
ditemukan. 

3). Di dalam penyusunan TA/Skripsi yang menggunakan obyek perusahaan/instansi, terkadang memerlukan perijinan yang 
membutuhkan waktu yang tidak singkat. Untuk itu diharapkan mahasiswa sesegera mungkin mengurus perijinan ke instansi 
terkait apabila memang instansi/perusahaan memintanya. Surat pengantar perijinan ke instansi (surat rekomendasi) bisa 
diperoleh di bagian Akademik. 

4).  Dalam melakukan penyusunan, data-data yang diperoleh harus bersifat obyektif dan tidak dimanipulai yang mana dalam 
melakukan analisis data tersebut mahasiswa bisa menggunakan program komputer. 

5).  Dosen Pembimbing Tugas Akhir (DPTA)/ Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) adalah dosen yang ditunjuk oleh STMIK El Rahma 
untuk membimbing mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir/Skripsi. Oleh karena itu keseriusan mahasiswa untuk 
berkonsultasi secara kontinyu demi keberhasilan tugas akhirnya merupakan penghargaan akan amanah tersebut. 

6).  Pola pembimbingan Tugas Akhir /Skripsi bisa dimusyawarahkan antara mahasiswa dengan DPTA/DPS yang bersangkutan 
hingga ditemukan kesepakatan bersama. 

7).  Setiap konsultasi dengan DPTA/DPS, kartu kendali konsultasi harus selalu di bawa sehingga segala ke giatan yang dilakukan 
dapat dicatat dalam kartu tersebut. 

8). Konsultasi pembimbingan minimal 6 kali, sampai selesainya penyusunan Tugas Akhir/Skripsi. 
 

10.   Ujian Tugas Akhir/Skripsi 
a. Periode Ujian Tugas Akhir/Skripsi 

Ujian Tugas Akhir/Skripsi akan dilakukan  dalam dua periode ujian, yaitu periode semester gasal dan genap : 
 

b. Syarat Ujian Tugas Akhir/Skripsi  

1. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,00 dengan banyaknya nilai D maksimal 10 % dari total SKS yang ditempuh dan tidak boleh 
ada nilai E dari kurikulum yang diwajibkan. 

2. Untuk mata kuliah pengawasan mutu sekurang-kurangnya mendapatkan nilai C (lihat kurikulum untuk masing-masing prodi). 
3. Telah menyelesaikan laporan TA/Skripsi dan disetujui dosen pembimbing. 

c. Syarat Pendaftaran 
1. Mengisi formulir ujian Tugas Akhir/Skripsi (Form C4). 

2. Membayar angsuran ke dua.  
(Pembayaran ini hanya berlaku untuk satu periode  ujian tugas akhir atau sesuai dengan aturan yang berlaku.) 

3. Foto kopi kwitansi pembayaran. 
4. Foto kopi sertifikat DKID. 
5. Mengumpulkan laporan yang telah disetujui oleh pembimbing (TA : 2 eksemplar, Skripsi : 3 eksemplar). 
6. Mengumpulkan pas foto terbaru ukuran 4x6 sebnyak 4 lembar, berjas dan berdasi untuk putra dan berjilbab untuk putri. 
7. Menyerahkan surat ijin pendadaran dari ketua program studi. 
8. Seluruh kelengkapan berkas dimasukkan ke dalam  map snelechter (arsip lama). 
 

d. Teknis Ujian Tugas Akhir/Skripsi 
1. Ketua STMIK El Rahma menerbitkan SK dosen penguji. 

2. Ujian pendadaran dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan oleh bidang akademik. 
3. Mahasiswa berpakaian atas putih dan bawah hitam, rapi dan sopan.  

Untuk  putra berdasi dan putri berjilbab atau berpakaian islami dan menggunakan jas almamater. 
4. Mahasiswa mempersiapkan sarana mandiri untuk program yang akan diujikan atau didemonstrasikan. 
5. Mahasiswa dihadapkan dengan tim penguji, untuk mempertahankan karya yang telah dibuatnya. 
 

e. Penilaian 
1. Penilaian Tugas akhir meliputi : 

Faktor Kualitatif meliputi : Metodologi penulisan, Rancangan Sistem Informasi / Alat, Implementasi Program / Alat. 
Faktor Kuantitatif meliputi : Penyampaian dan penguasaan materi, Sikap dan pengendalian emosi, Demonstrasi program 

2. Tim penguji memberikan revisi atau catatan khusus kepada mahasiswa untuk diperbaiki pada masalah yang dipandang perlu 
untuk diperbaiki 

3. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai minimal C.  
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus, mengikuti prosedur awal pendaftaran ujian TA setelah melakukan revisi.  

f. Pengumpulan Laporan 
1. Laporan yang telah sempurna dari revisi, disyahkan oleh tim penguji dan di ketahui oleh kaprodi. 
2. Laporan dijilid dengan warna kover menyesuaikan warna prodi, sebagai berikut : 

Teknik Informatika / S1 = Biru Tua 
Sistem informasi / S1 = Hijau 
Manajemen Informatika/ D3 = Merah 
Teknik Komputer /D3 = Biru Muda 
Komputerisasi Akuntansi/ D3 = Kuning 

3. Laporan dikumpulkan di perpustakaan sejumlah 2 eksemplar dan 1 CD program. 
 

11.   PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI 



a.   Sistematika Penulisan 
Sistematika Penulisan Tugas Akhir/Skripsi sebagai berikut : 
1.  Bagian Awal 

i. Halaman Muka 
ii. Halaman Persetujuan  
iii. Halaman Pengesahan 
iv. Halaman Moto dan Persembahan 
v. Kata Pengantar 
vi. Daftar Isi 
vii. Daftar Gambar 
viii. Daftar Tabel 
ix. Daftar Lampiran 

2.  Bagian Isi 
BAB I.   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 
1.2. Rumusan Masalah 
1.3. Batasan Masalah 
1.4. Tujuan Penelitian 
1.5. Manfaat Penelitian 
1.6. Metode Penelitian 
1.7. Sistematika Penulisan 

BAB II.  LANDASAN TEORI 
BAB III. PERANCANGAN SISTEM 
BAB IV. IMPLEMENTASI SISTEM 
BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
5.2. Saran 

3.  Bagian Akhir 
a. Daftar Pustaka 
b. Lampiran 
 
 

b.  Teknik Penulisan 
1.  Bahan dan Ukuran 

Bahan dan ukuran mencakup : naskah, sampul, jumlah halaman dan warna sampul 
a).  Naskah ditulis di atas kertas A4S 21,5x29,7 minimal 70gr tanpa bolak balik (satu muka). 
b).  Sampul dibuat secara hardcover dan dilaminating. Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada 

halaman judul. 
c).  Jumlah Halaman Tugas Akhir minimal 40 halaman, skripsi 60 halaman dan maksimalnya tidak dibatasi. 
d).  Warna sampul skripsi : 

Teknik Informatika : Biru Tua 

Sistem Informasi  : Hijau 
e).  Warna sampul tugas akhir : 
 Manajemen Informatika  : Merah 
 Teknik Komputer : Biru muda  
 Komputerisasi Akuntansi : Kuning 
 

2.  Bahasa 
a).  Bahasa yang digunakan untuk menulis tugas akhir/skripsi adalah bahasa Indonesia yang baku dengan ejaan yang 

disempurnakan (EYD). 
b).  Pernyataan-pernyataan tidak boleh menggunakan kata ganti orang kedua seperti saya, aku, engkau, anda, kami, atau kita. 

Pernyataan hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif. Hanya pada penyajian ucapan terimakasih di bagian kata 
pengantar, istilah saya diganti dengan penulis. 

c). Istilah asing sepanjang sudah ada bakunya dalam bahasa Indonesia harus menggunakan istilah Indonesianya. 
 

       3. Jenis Huruf 
Naskah tugas akhir/skripsi diketik komputer dengan huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12 atau Arial dengan ukuran 
huruf 11 dan untuk seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama. Istilah atau terminologi yang mendapat penekanan 

dan atau berasal dari bahasa asing harus digunakan huruf miring (italic). Lambang,  notasi atau huruf tertentu yang secara 
teknis tidak dapat ditulis dengan komputer, dapat ditulis dengan tangan secara rapi menggunakan tinta hitam. 
 

     4.   Jarak Baris 
Jarak antar baris dibuat 2 spasi kecuali untuk kutipan langsung, tabel  dan daftar pustaka diketik dengan jarak spasi 1. 
 

     5.   Batas Tepi 
Batas-batas pengetikan di ukur dari tepi kertas, diatur sebagai berikut : 
• Tepi Atas  : 4 cm 
• Tepi Bawah  : 3 cm 
• Tepi Kiri : 4 cm 
• Tepi Kanan : 3 cm 

 
6.  Pengisian Ruangan 

Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas 
tepi kanan. Jangan ada ruangan yang terbuang, kecuali jika akan dimulai dengan alinea baru, gambar, sub bab, atau hal-hal 
yang khusus. 
 

     7.   Penulisan Bilangan 
Bilangan diketik dengan angka, kecuali bilangan pada permulaan kalimat, penulisannya harus di eja (dengan huruf). Tanda 
desimal ditandai dengan koma (,). Penulisan satuan baku singkatan ditulis tanpa titik, misalnya “Rp”, “Kg”. 
 

     8.   Penulisan Alinea Baru  
Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke 7 dari batas tepi kiri. 
 



 
 

     9.   Penomoran 
Meliputi penomoran halaman, tabel (daftar) dan gambar, Bab, Sub bab, Anak Sub Bab, anak dari anak sub bab. 
a).  Halaman : 

♦ Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka 

Romawi kecil (i,ii,iii,iv,…dst) ditulis di bagian bawah tengah. 
♦ Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (BAB I) sampai ke halaman terakhir, menggunakan angka Arab 

(1,2,3…..dst) sebagai nomor halamannya. 
♦ Nomor halaman bagian utama ditempatkan di kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman 

itu. Untuk halaman yang demikian, nomornya di tulis di tengah bawah. 
♦ Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari margin atas. 

b).  Tabel dan Gambar diberi nomor urut dengan angka Arab (1,2,3…dst). 
c).  Penomoran untuk  Bab, Sub bab, Anak Sub Bab, Anak dari anak sub bab. Adalah  sebagai berikut : 

Bab……………………….……………………..  I,II,III,IV,V. 
Sub bab ……………………………………….  1.1., 1.2., 1.3. 
Anak sub bab ……………………….………  1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. 
Selanjutnya ………………………………….  1), 2), 3) 
Selanjutnya …………………………………   a), b), c) 
Selanjutnya …………………………………   i), ii), iii) 

 
   10.    Pembuatan Tabel dan Gambar 

a). Tabel 
1).  Nomor tabel yang diikuti dengan judul tabel ditempatkan simetris dengan badan tabel dan diakhiri tanpa tanda titik 

diletakkan di bawah tabel 
2). Badan tabel berikut nomor dan judulnya tidak boleh ditempatkan terpenggal pada lebih satu halaman, kecuali tidak 

memungkinkan. Tabel yang panjang hendaknya dibuat berhalaman ganda dengan halaman kedua sebagai tabel 
lanjutan tanpa judul. 

3).  Nama kolom pada tabel terpisah dengan jelas 
4). Jika tabel melebihi kertasnya, dapat menggunakan kertas ukuran besar dengan penjilidan dilipat 
5).  Pada bagian atas dan bawah tabel harus diberi batas sehingga terlihat terpisah dengan uraian kalimat di atas dan 

bawahnya. 
6).  Setiap tabel ditulis sumbernya dan diberi keterangan (jika ada) 

b). Gambar 
1).  Nomor gambar yang diikuti dengan judul gambar ditempatkan simetris dengan badan gambar dan diakhiri tanpa tanda 

titik diletakkan di bawah gambar 
2).  Gambar tidak boleh dipenggal 
3).  Bagan, grafik, foto  dan peta semuanya dinamakan dengan gambar. 
4).  Ukuran gambar harus dibuat skala yang sebanding dan memperhatikan luas halaman sehingga tampak wajar 
5).  Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di halaman yang sama. 
6).  Bagan dan grafik dibuat dengan tinta hitam 
 

    11.  Penulisan Catatan Kaki (Footnote) 
Penulisan catatan kaki dilakukan dengan aturan sebagai berikut : 
a). Pemberian catatan kaki dilakukan dengan membubuhkan angka arabic di bagian akhir kutipan tersebut dengan efeks 

setengah baris atas (superscript) tanpa tanda titik. 
    Contoh : 

Para pakar pendidikan mengatakan bahwa ada pengaruh positif antara pembimbingan   yang dilakukan orang tua di 
lingkungan sekolah terhadap prestasi akademik siswa.1 

b). Pemakaian “ibid” dan “Op.cit”  
1). “Ibid” merupakan singkatan dari “ibidem” yang berarti pada tempat yang sama. Dipakai bila suatu kutipan diambil dari 

sumber yang sama tetapi tidak diselipi oleh kutipan yang lain. 
Contoh : 

 Catatan kaki nomor 6 sama sumbernya dengan catatan kaki nomor 5, hanya beda halamannya saja,  maka 
penulisannya sebagai berikut : 

5 Slameto, Drs., Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester, Bumi Aksara, Jakarta,1991, hal. 20. 
6 Ibid.,  hal. 25. 

2). “Opcit” merupakan singkatan dari “opere citato” yang berarti dalam karangan yang telah disebut. Istilah ini dipakai bila 
buku atau sumber lain yang telah disebut sebelumnya, tetapi terselipi oleh catatan kaki dari sumber lain. 

  Contoh : 
 Catatan kaki nomor 9 sama sumbernya dengan catatan kaki nomor 7, sedangkan untuk catatan kaki nomor 8 berasal 
dari sumber lain, maka cara penulisannya sebagai berikut : 

7 Slameto, Drs., Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester, Bumi Aksara, Jakarta,1991, hal. 20. 
8  Hari Aria Soma, Ir.,  Autocad, PT. Elex Media, Jakarta, 2000, hal. 30 
9 Opcit., hal.34 

 
   12.   Penulisan Daftar Pustaka 

a). Buku dan Sejenisnya 
Penulisan daftar kepustakaan yang berupa buku dan sejenisnya mengikuti pola umum urutan unsur sebagai berikut. 
1). Nama pengarang/penulis, diakhiri koma 

2). Tahun karangan diterbitkan, diakhiri dengan koma 
3). Judul buku/karangan (dicetak miring), diakhiri dengan koma 
4). Nama penerbit diakhiri dengan koma 
5). Nama kota tempat terbit, diakhiri dengan titik. 

  Contoh : 
  Sun Ai Mau, 1992, Kebangkitan Muslim di Daratan Cina, Intan Berlian, Jakarta. 
 
b). Karangan dalam Penerbitan 

Penulisan daftar kepustakaan yang berupa karangan dalam penerbitan (majalah, jurnal, surat kabar dan sejenisnya) 
mengikuti pola umum urutan unsur sebagai berikut : 
1). Nama pengarang atau yang dianggap pengarang…koma 
2). Tahun terbit….koma 
3). Judul artikel (dalam tanda petik) …koma 



4). Nama penerbitan (cetak miring)….koma 
5). Nomor penerbitan (atau bulan terbit) ….koma 
6). Nomor halaman yang diacu. 
 Contoh : 
 Orden, S.R., and N. Bradburn, 1968. “Dimensions Of Marriage Happiness” dalam American Journal of   Sociologi. 73, 

halaman 715 – 731. 
 

         Pola Penulisan Daftar Pustaka 
  1).   Jarak antar baris unsur kepustakaan satu baris 

2).   Baris pertama diketik pada ketukan paling kiri (indensi pertama), baris kedua diketik pada ketukan keempat. 
3).   Jarak antara kepustakaan satu dengan kepustakaan yang lainnya 2 spasi 
4).   Daftar kepustakaan tidak diberi nomor urut 
5).   Daftar kepustakaan diurutkan menurut abjad. 
6).   Pengarang yang sama mengarang dua karangan atau lebih namanya diisi dengan titik sebanyak 10 digit. 
7).   Nama pengarang dimulai dengan nama belakang, diikuti singkatan nama depannya. 
8).  Pengarang yang lebih dari dua orang, yang dituliskan hanya nama pertama, diikuti singkatan dkk. Atau et al. 
9).  Karya editoral (suntingan) yang dituliskan nama editornya, di belakang nama editor dituliskan singkatan ed. (jika satu 

orang) atau eds. (jika lebih dari satu orang) diletakkan dalam tanda kurung. 
10).  Karangan (buku) yang tidak ada pengarangnya, dituliskan nama bukunya. 
11). Karangan yang tidak diketahui tahun terbitnya, di “tempat tahun” dituliskan tanpa tahun atau disingkat tt. 
12).  Karangan yang tidak ada tempat terbit dan atau nama penerbit, di “tempat kota dan nama penerbit” dicantumkan 

“tanpa tempat” dan atau “tanpa penerbit” dalam tanda kurung. 
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PEDOMAN KKL 

 
 
1. PENGERTIAN 

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merupakan kegiatan intrakurikuler dalam bentuk pengabdian pada masyarakat atau kerja lapangan yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan, khusus jenjang Sarjana (S1) 

 
2. TUJUAN 

a. Memberikan bekal nyata kepada mahasiswa agar lebih menghayati masalah yang sangat komplek yang dihadapi oleh masyarakat dalam 
pembangunan dan belajar menanggulangi masalah-masalah tersebut secara pragmatis dan interdisipliner. 

b. Memberikan bekal nyata kepada mahasiswa tentang lingkungan kerja dan permasalahan-permasalahan yang ada didalamnya serta 
belajar untuk menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang telah dipelajari. 

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar menjadi tim kerja yang baik dan mengabdikan ilmu dan ketrampilannya 
untuk kepentingan masyarakat. 

d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar menjadi innovator, motivator dan problem solver dalam menyikapi setiap 
permasalahan baik dalam masyarakat ataupun lingkungan kerja. 

 
3.   JENIS-JENIS KKL 

a.    MANDIRI 
1. Mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat atau kerja lapangan secara mandiri di wilayah /instansi tertentu baik instansi 

pemerintah atau swasta, sekolah, perusahaan dll 
2. Wilayah/instansi yang dituju dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa. 
3. Program disusun, direncanakan dan dilaksanakan secara berkelompok atau mandiri dengan bimbingan DPL (dosen pembimbing 

lapangan) 
4. Program yang disusun/dirancang harus mendapatkan pengesahan dari DPL dan kepala wilayah/instansi setempat. 
5. Jumlah kelompok minimal 3 orang dan maksimal 6 orang 
6. Waktu yang disediakan untuk menyusun hingga merealisasikan rencana programnya adalah 4 bulan. 
7. Mahasiswa tidak diwajibkan untuk tinggal/menginap di wilayah/instansi yang dituju. 
 

b.    KEMITRAAN 
1. Mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat atau kerja lapangan dengan bermitra/bekerja sama dengan 

lembaga/instansi/organisasi tertentu di wilayah/instansi tertentu yang dituju 
2. Wilayah/instansi yang dituju dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa atau atas informasi dari lembaga 
3. Program yang akan dilaksanakan, disusun dan direncanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan seorang pembimbing dari instansi 

terkait dan atas persetujuan DPL (dosen pembimbing lapangan) 
4. Program disusun, direncanakan dan dilaksanakan secara berkelompok atau mandiri. 
5. Jumlah kelompok minimal 3 orang dan maksimal 6 orang 

6. Waktu yang disediakan untuk menyusun hingga merealisasikan rencana programnya adalah 4 bulan. 
7. Mahasiswa tidak diwajibkan untuk tinggal/menginap di wilayah/instansi yang dituju. 

 
4.   SYARAT MENGIKUTI KKL 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa STMIK El Rahma jenjang S1 pada semester diselenggarakannya KKL 
b. Mencantumkan KKL dalam KRS 

c. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah selain skripsi sehingga mahasiswa diperkenankan untuk mengambil KKL sekaligus mengambil 
skripsi secara bersamaan. 

d. Bagi mahasiswi yang hamil, pada saat pemberangkatan KKL usia kehamilannya harus tidak lebih dari lima bulan atau 20 minggu. 
Selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk menyerahkan 
1. Surat keterangan dari dokter spesialis kandungan yang menerangkan usia dan kondisi kehamilan. 
2. Surat keterangan dari suami yang menyatakan mengijinkan untuk melaksanakan KKL serta bertanggungjawab terhadap resiko yang 

mungkin terjadi. 
 
5.   WAKTU KKL 

a. Kegiatan KKL dilaksanakan pada semester gasal, genap maupun semester pendek (bulan Juli – Agustus) 
b. Penyusunan/perancangan dan pelaksanaan program kerja serta pelaporan pelaksanaan program kerja wajib dilaksanakan dalam waktu 4 

bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran KKL dalam KRS 
c. Waktu efektif dalam satu minggu adalah 6 hari kerja. Satu hari kerja terdiri dari 7 – 8 jam kegiatan. 

 
1. PROSEDUR KKL 

a. Pendaftaran 
Pendaftaran dilakukan di bagian akademik dengan menyerahkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian. 

b. Pembekalan  
Tujuan dari pembekalan ini adalah agar mahasiswa : 
1. Memahami dan menghayati konsep dasar, arti, tujuan, pendekatan, program, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi KKL 
2. Mendapatkan informasi tentang situasi, kondisi, potensi dan permasalahan instansi yang akan dijadikan lokasi KKL 
3. Memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan praktis agar dapat melaksanakan program dan tugasnya di instansi yang dituju. 
4. Memiliki pengetahuan untuk dapat bersikap dan bekerja dalam kelompok secara interdisipliner dan lintas sektoral dalam rangka 

penyelesaian tugas di instansi yang dituju. 
c. Pelaksanaan KKL 

 
2. PELAKSANAAN KKL 

a. Pra KKL 
1. Sosialisasi dan koordinasi 
2. Observasi lokasi dan potensi 
3. Identifikasi dan inventarisasi permasalahan 
4. Penentuan program kerja dan penyusunan proposal 
5. Diskusi dengan DPL 

b. Penyusunan Rancangan Program 
Program dipilih berdasarkan pertimbangan : 
1. Permasalahan instansi sesuai dengan potensi yang ada 



2. Kemampuan mahasiswa dari segi finansial dan pemikiran 
3. Faktor pendukung yang diperlukan (sarana & prasarana) 
4. Ketersediaan dana yang diperlukan 
5. Ketersediaan waktu 
6. Kesinambungan program 

c. Pelaksanaan Program 
Dalam melaksanakan program, mahasiswa harus berusaha 
1. Menyelesaikan program tepat waktu 
2. Menjalin kerjasama dengan teman sejawat, masyarakat sasaran dan instansi terkait 
3. Menggali dan mengembangkan potensi khalayak sasaran untuk mengatasi permasalahan 
4. Mencatat semua kegiatan ke dalam buku harian. 
5. Berkonsultasi dengan pembimbing 
6. Melakukan evaluasi dan refleksi atas kinerja yang telah dilakukan 
7. Membuat dan mengisi semua format yang telah ditentukan dengan cermat, tepat dan obyektif. 

 
 
 

  
 


