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JALUR	PENGAJUAN	MENGIKUTI	KULIAH	KERJA	PRAKTEK	
	

	

	
*	Mahasiswa	wajib	memastikan	lokasi	kerja	praktek	membuka	lowongan	untuk	magang/kerja	praktek.	Setiap	
mahasiswa	maksimal	mengajukan	surat	pengantar	kerja	praktek	sebanyak	3(tiga)	kali.	
	
Catatan:	Dalam	proses	pengecekan	form	dan	kelengkapannya.	Jika	tidak	terpenuhi	dalam	hal	penentuan	jenis	
perusahaan	tempat	kerja	praktek,	maka	mahasiswa	diarahkan	untuk	mengajkan	kembali	proses	no.1.	
Sedangkan	jika	tidak	terpenuhi	dalam	hal	syarat	akademik,	maka	mahasiswa	tidak	di	ijinkan	mengambil	dan	
mengikuti	mata	kuliah	kerja	praktek.	(	Mahasiswa	diwajibkan	melakukan	batal	/	mundur	mata	kuliah).	
	
	
	
	

1.	
Pengisian	Formulir	Permohonan	
Kerja	Praktek(FR-FSRD-09-11A).	

2.	
Penyerahan	Form	Permohonan	

Kerja	Praktek	(FR-FSRD-09-11A).*	

3.	
Pengecekan	Formulir	dan	

Kelengkapannya.	*	

4.	
Pembuatan	Surat	Pengantar	Kerja	

Praktek.	

5.	
Penandatanganan	Surat	Pengantar	

6.	
Pengisian	KRRS	Onlline	MK	Kerja	

Praktek.	

7.	
Pengambilan	Surat	Pengantar	

Kerja	Praktek	
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I. DESKRIPSI	MATA	KULIAH	KERJA	PRAKTEK	(DK	43201)	/	6	SKS	

	

URAIAN	MATA	KULIAH		

Memberikan	 pengetahuan	 dan	 memperdalam	 kompetensi	 keilmuan	 desain	 yang	 sudah	

dipelajari	 mahasiswa	 selama	 belajar	 di	 fakultas	 desain	 dan	 meningkatkan	 wawasan	

pekerjaan	di	bidang	desain	yang	sesungguhnya	secara	praktis	di	lingkungan	industri	terkait.	

	

TUJUAN	KERJA	PRAKTEK.	

Tujuan	Umum	Kerja	Praktek	

Memberikan	 peluang	 kepada	 mahasiswa	 untuk	 menerapkan/mempraktekan	 kompetensi	

ilmu	desain	komunikasi	visual	yang	sudah	di	raih	sejak	semester	1	hingga	7	dengan	program	

magang	pada	perusahaan	yang	sesuai	dengan	bidang	peminatan.	

Tujuan	Khusus	Kerja	Praktek	

Hal-hal	yang	ingin	dicapai	melalui	Kerja	praktek	adalah:	

1. Melatih	kemampuan	untuk	beradaptasi	dengan	lingkungan	kerja	

2. Melihat	 dan	 mempraktekan	 secara	 langsung	 aktivitas	 yang	 terkait	 dengan	 bidang	

ilmu	desain	komunikasi	visual.	

3. Menambah	wawasan	mengenai	manajemen	kerja	sebuah	perusahaan	yang	bergerak	

di	 bidang	 desain	 komunikasi	 visual	 atau	 minimum	 memiliki	 divisi	 kreatif	 /	 desain	

komunikasi	visual	

4. Memberi	 kesempatan	kepada	mahasiswa	untuk	mengaplikasikan	 teori/konsep	yang	

diperoleh	selama	kuliah	dengan	keadaan	sebenarnya	yang	ada	di	suatu	institusi.	

5. Melatih	kedisiplinan,	kemampuan	bekerja	dan	menambah	pengalaman	praktis.	

a. Memberi	 kesempatan	 kepada	 mahasiswa	 untuk	 menemukan	 masalah-

masalah	 dan		 menganalisis	 kegiatan	 yang	 terkait	 dengan	

bidang	peminatan	pada	suatu	institusi/organisasi.	

	

STRATEGI	PERKULIAHAN		

Strategi	 Perkuliahan	 bersifat	 brainstorming,	 diskusi,	 tinjauan	 kasus/survei	 lapangan,	

konsultasi	 (berupa	brainstorming,	 diskusi,	 tinjauan	 kasus/survei	 lapangan)	 serta	presentasi	

laporan	 kegiatan	 kerja	 praktek	 secara	 tertulis.	 Diharapkan	 mahasiswa	 mampu	
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menyampaikan	laporan	hasil	pengalaman	kerja	praktek	dengan	layak	dan	teratur.			

	

II. SASARAN		
Mata	Kuliah	Kerja	praktek	mendorong	dan	mengarahkan	kepada	pengaplikasian	hasil	 studi	

Desain	Komunikasi	Visual	pada	lingkup	industri	professional	secara	luas,	sehingga	mahasiswa	

dapat	 mengamati,	 memahami,	 mempelajari	 dan	 memperluas	 wawasan	 	 keilmuan	 Desain	

Komunikasi	Visual	pada	industri	professional.	

	
	

III. LINGKUP	BIDANG	KERJA	PRAKTEK		
	
Lingkup	bidang	dan	tanggung	jawab	pekerjaan	yang	mengarah	menjadi	tiga	bagian		besar	

sesuai	dengan	peminatan	di	Program	Studi	FSRD	Untar	saat	ini:		

1. Desain	Advertising	/	Periklanan	:	

a. Penulis	Naskah	Iklan	

b. Kreatif	Desainer.	

c. Dan	lainnya.	

2. Desain	Grafis		

a. Ilustrator	majalah/komik.	

b. Desainer	layout	

dan	lainnya	

3. Desain	Multimedia		

a. Visualiser	Animasi	dan	Aplikasi	Online	

b. Fotografi	(asisten	fotografi	dan	pengarah	gaya)	

c. Editor	film	dan	klip	film.	

d. Dan	lainnya.	

	

IV. PROSEDUR	

Prosedur	pelaksanaan	Kerja	praktek	dilakukan	dengan	langkah-langkah	sebagai	berikut:	
1. Sebelum	melaksanakan	Kerja	praktek	mahasiswa	harus	

melakukan	survei/observasi	ke	perusahaan	yang	di	tuju	sebagai	tempat	Kerja	
praktek;	
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2. Setelah	mendapat	target	tempat	Kerja	praktek,	mahasiswa	segera	melapor	untuk	
mendapat	persetujuan	dari	Koordinator	Kerja	Praktek	/	(Ketua	Program	Studi);	

3. Mengajukan	surat	permohonan	 dan	 kelengkapan	ke	 pimpinan	 fakultas	 yang	 berisi	
surat	 pengantar	 resmi	 ke	 institusi	 tempat	 Kerja	 praktek	 dengan	 mencantumkan	
tanggal	 dan	 lama	 pelaksanaan,	 serta	 alamat	 tempat	 Kerja	 praktek.	Surat	
permohonan	dengan	melampirkan:	

a. Formulir	Pengajuan	Kerja	Praktek	(FR-FSRD-09-11A)	yang	sudah	di	isi	dengan	
huruf	cetak.	

b. Transkip	nilai	terakhir	asli.	
c. Company	profile	atau	CV	perusahaan.	
d. Foto	 kopi	 bukti	 pendaftaran	mata	 kuliah	 Kerja	 praktek	 	atau	 foto	 kopi	

KSS	(Kartu	Studi	Sementara);	
4. Setelah	 memperoleh	 surat	 pengantar	Kerja	 praktek	 dari	 fakultas.	 Mahasiswa	

mengirim	surat	pengantar	Tugas	Kerja	praktek	ke	perusahaan;	
5. Jika	 institusi	 sudah	 memberikan	 jawaban	 bersedia	 menerima,	 maka	 Kerja	 praktek	

dapat	 segera	 dilaksanakan	 sesuai	 dengan	 waktu	 yang	 telah	 ditentukan,	 selama	
minimal	45	hari.	Setiap	sesi	proses	kerja	praktek	mahasiswa	wajib	melakukan	absensi	
pada	formulir		rekam	jejak	kerja	praktek;	

6. Setelah	 selesai	 melaksanakan	 Kerja	 praktek,	 mahasiswa	 harus	
menyerahkan	Laporan		 Kerja	 praktek	 yang	 disusun	 sesuai	 tata	 penulisan	 yang	
tercantum	 dalam	 buku	 pedoman	 penulisan	Laporan	 Kerja	 praktek	yang	 telah	
ditentukan	oleh	Program	Studi	Desain	Komunikasi	Visual.	

7. Dalam	 pembuatan	Laporan		 Kerja	 praktek,	 mahasiswa	 harus	 berkonsultasi	 dengan	
dosen	pembimbing	minimal	1(satu)	kali	seminggu	atau	minimal	8(delapan)	kali	dalam	
satu	semester.	Setiap	proses	konsultasi	mahasiswa	wajib	melakukan	absensi	kepada	
pembimbingnya	melalui	formulir	konsultasi.;	

8. Laporan	Kerja	praktek	sudah	harus	disetujui	(ditandatangani)	seluruhnya	oleh	dosen	
pembimbing	paling	lambat	pada	akhir	semester	yang	sedang	berjalan;	

9. Jika	pada	 akhir	 semester	laporan	 Kerja	 praktek	 mahasiswa	 belum	 disetujui	 oleh	
dosen	 pembimbing,	 maka	 Kerja	 praktek	 yang	 telah	 dilaksanakan	 dinyatakan	tidak	
lulus,	dan	mahasiswa	diwajibkan	untuk	mengulang;	

10. Pembimbing	 kerja	 praktek	 diwajibkan	 untuk	 memberikan	 penilaian	 kepada	
mahasiswa	 bimbingannya	 melalui	 formulir	 yang	 diberikan	 oleh	 kordinator	 kerja	
praktek.	

11. Yang	dimaksud	dengan	akhir	semester	adalah	tanggal	akhir	yang	tertera	pada	masa	
berlakunya	KSM	(Kartu	Studi	Mahasiswa);	
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V. PERSYARATAN	MENEMPUH	MATA	KULIAH	KERJA	PRAKTEK	

Kerja	praktek	merupakan	program	mata	kuliah	yang	wajib	dilaksanakan	oleh	mahasiswa	

dengan	ketentuan	sebagai	berikut:	

1. Setiap	mahasiswa	wajib	mengajukan	minimal	1(satu)	atau	maksimal	3(tiga)	

lokasi/lapangan	Kerja	praktek,	yang	sesuai	dengan	bidang	peminatan	yang	ditempuh	

(periklanan,	desain	grafis,	dan	multimedia).	

2. Mahasiswa	tidak	diperkenankan	untuk	kerja	praktek	pada	lokasi	kerja,	unit,	dan	

proyek	yang	sama	dengan	rekan	satu	almamater	(Prodi	DKV).	

3. Setiap	mahasiswa	wajib	menyusun	laporan	Kerja	praktek	untuk	menyelesaikan	

studinya.	

4. Mahasiswa	yang	mengikuti	proses	kuliah	kerja	praktek	wajib	memenuhi	syarat	

akademik	dan	keuangan.	

5. Syarat	akademik	adalah:	

a. Berstatus	sebagai	mahasiswa	aktif	kuliah	minimal	pada	semester	ke	VII	dalam	

pengajuan	mata	kuliah	Kerja	praktek.	

b. Memiliki	IPK	sekurang-kurangnya	2,0	(dua	koma	nol).	

c. Memiliki	jumlah	sks	minimal	122	sks.	

d. Mata	kuliah	Kerja	praktek	telah	terdaftar/teregistrasi	di	dalam	Kartu	

Studi	Mahasiswa	(KSM)	sebagai	mata	kuliah	yang	ditempuh	pada	semester	

penyusunan	Kerja	praktek.	

e. Wajib	mengikuti	brieffing	sebelum	proses	bimbingan	Kerja	praktek	yang	

diselenggarakan	oleh	Program	Studi.	

f. Mata	kuliah	prasyarat	masing-masing	bidang	peminatan	(periklanan,	desain	

grafis,	dan	multimedia),	adalah	sebagai	berikut:	

g. Lulus	mata	kuliah	utama	Desain	Komunikasi	Visual	I-V	dengan	minimal	nilai	C.	

h. Lulus	seluruh	mata	kuliah	praktika	yang	terdaftar	dalam	paket	semesterI-VI	

dengan	nilai	minimal	C.	

i. Lulus	minimal	4(empat)	mata	kuliah	umum	dari	5(lima)	mata	kuliah	umum	

wajib.	

j. Lulus	seluruh	mata	kuliah	teori	di	semester	I-VI.	
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k. Lulus	seluruh	mata	kuliah	peminatan	pada	semester	V-VI	dengan	nilai	

minimal	C.	

	

6. Syarat	keuangan	adalah:	

a. Melunasi	berbagai	biaya	kuliah	wajib	pada	semester	yang	bersangkutan.	

b. Persyaratan	wajib	dilampirkan	oleh	mahasiswa	pada	saat	mengajukan	

perkuliahan	Kerja	praktek.	

	

VI. BEBAN	STUDI	DAN	MASA	PENYUSUNAN	KERJA	PRAKTEK	

Kerja	praktek	merupakan	mata	kuliah	wajib	yang	wajib	dilaksanakan	oleh	mahasiswa	dengan	
ketentuan	sebagai	berikut:	
	
1. Beban	 studi	 Kerja	 praktek	 untuk	 Program	 Studi	 Desain	 Komunikasi	 Visual	 Strata	 	 Satu	

adalah		6	sks;	
	

2. Satu	satuan	kredit	semester	(1	sks)	Kerja	praktek	serta	dengan	beban	studi	sekitar	8	jam	
terjadwal	tiap	minggu	satu	semester(disesuaikan	dengan	waktu	pembimbing);	

	
3. Proses	Kerja	praktek	selama	1	semester	setara	dengan	minimal	45	hari/360	jam,	belum	

termasuk	ujian	dan	sudah	termasuk	bimbingan	minimal	1(satu)	jam	bimbingan;	
	

4. Masa	 penyusunan	 laporan	 Kerja	 praktek	dihitung	 sejak	 mahasiswa	 diterima	 Kerja	
praktek	dalam	rencana	studinya	sampai	dengan	dinyatakan	lulus;	

	
5. Masa	penyusunan	sebagaimana	dimaksud	poin	 (1)	adalah	1	 (satu)	semester,	dan	dapat	

diperpanjang	1	(satu)	semester	dengan	topik	yang	sama;	
	

6. Apabila	setelah	diperpanjang,	proses	Kerja	praktek	pada	poin	(3)	belum	dinyatakan	lulus,	
mahasiswa	dinyatakan	tidak	mampu	menyusun	laporan	Kerja	praktek	dengan	topik	yang	
sama	 dan	mahasiswa	wajib	menyusun	 laporan	 Kerja	 praktek		 dengan	 topik	 yang	 baru,	
maksimal	2	(dua)	semester.	

	
	

VII. SISTEMATIKA	PENULISAN	LAPORAN	KERJA	PRAKTEK	
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Penyajian	 laporan	 kerja	 praktek	 terdiri	 dari	 3	 bagian	 utama,	 yakni	 halaman	 pendahuluan	
(bukan	bab	pendahuluan),	halaman	isi,	dan	halaman	penutup.	
	

1. HALAMAN	PENDAHULUAN	

a. Halaman	Judul	(cek	lampiran	contoh	cover)	
b. Lembar	Pengesahan	 	
c. Kata	Pengantar	(	bukan	ucapan	terima	kasih)	
d. Abstraksi	(format	sesuai	dengan	standar	penulisan	jurnal)	
e. Daftar	Isi		
f. Daftar	Gambar	

	

2. HALAMAN	ISI	

BAB	I		 Pendahuluan	

1.1.	Latar	Belakang	Kerja	praktek	

Merupakan	sebuah	penjelasan	mengenai	alasan	dan	keputusan		penting	

mengapa	 anda	 perlu	 untuk	 melakukan	 kerja	 praktek	 pada	 sebuah	 perusahaan	

tertentu	 	 (keputusan	 yang	 berhubungan	 dengan	 unsur/bagian	 dari	 ilmu	 desain	

komunikasi	visual).	Selain	itu	jelaskan	mengenai	permasalahan	yang	ditemukan		pada	

salah	 satu	 	 kasus	 dalam	proses	 kerja	 praktek	 (	 kasus	 bisa	 diambil	 dari	 proyek	hasil	

kerja	praktek	yang	paling	kompleks	permasalahannya).	Pada	alinea	 terakhir	ditutup	

dengan	 pemaparan	 kalimat	 berupa	 perumusan	masalah	 yang	 akan	 di	 bahas	 dalam	

laporan		kerja	praktek.	

	

	
1.2.	Tujuan	dan	Manfaat	Kerja	praktek		

	 1.2.1.	.Tujuan	Kerja	praktek		

Penjelasan	rinci	mengenai	harapan	yang	ingin	dicapai	selama	proses	kerja	praktek	

dalam	hubungannya	dengan	bidang	konsentrasi/peminatan	yang	telah	anda	tempuh.	

Dalam	hal	ini	bentuk	harapan	bisa	disamakan	dengan	bentuk	sebuah	cita-cita	yang	

ingin	dicapai	sebelum	memulai	kerja	praktek.	
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	 1.2.2.	Manfaat	Kerja	praktek	

Penjelasan	 mengenai	 keuntungan/manfaat	 pengalaman	 dan	 ilmu	 yang	 anda	

dapatkan	 selama	 kerja	 praktek.	 Penjelasan	 bisa	 dibedah	 menjadi	 lebih	 dari	 satu	

bagian	penjelasan.	Yaitu	penjelasan	manfaat	kerja	praktek	yang	berhubungan	dengan	

dengan	 ilmu	desain	komunikasi	visual	dan	penjelasan	manfaat	kerja	praktek	di	 luar	

ilmu	desain	komunikasi	visual.	

	

1.3.	Ruang	Lingkup	Kerja	praktek		

	 1.3.1.	Lokasi	Kerja	praktek		

Penjelasan	rinci	alamat	lokasi	kerja	praktek.	

	 1.3.2.	Jangka	Waktu	Kerja	praktek		

Penjelasan	rinci	seberapa	lama	waktu	anda	melakukan	kerja	praktek(sesuai	kontrak	
dengan	perusahaan)	

	 1.3.3.	Posisi	Praktikan		

Penjelasan	rinci	posisi	jabatan	anda	ditempatkan	dalam	struktur	organisasi	
perusahaan	tersebut	(sebutkan	istilah/nama	jabatan	tersebut).	

	 1.3.4.	Jenis	Pekerjaan	yang	Dihadapi		

Penjelasan	rinci	mengenai	uraian	pekerjaan	utama	yang	anda	kerjakan	dalam	
perusahaan	tempat	kerja	praktek	anda.	

	

BAB	II	 Kumpulan	Data	dan	Analisis	Data	

2.1.	Data	Perusahaan		

	 2.1.1.	Identitas	Perusahaan	

Penjelasan	 mengenai	 gambaran/jenis/bidang	 kegiatan	 yang	 di	 lakukan	 oleh	
perusahaan	 tersebut	 berupa	 produsen,	 reseller,	 atau	 jasa.	 Sebutkan	 juga	 cakupan	
bidang	usahanya.	

	 2.1.2.	Sejarah	Singkat	Perusahaan	

Penjelasan	secara	singkat	dan	jelas	proses	berdirinya	perusahaan	hingga	mencapai	
tingkat	kesuksesan.	

2.1.5.	Visi,	Misi,	dan	Komitmen	Perusahaan	
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Penjelasan	secara	rinci	mengenai	visi	(pencapaian	target	),	misi	(komitmen/tugas	
yang	dibebankan)	dan	harapan	janji	perusahaan	untuk	mencapai	target	
keberhasilannya.	

2.1.7.	Penghargaan	yang	diraih	(jika	ada)	

Penjelasan	seputar	prestasi	yang	pernah	diraih	oleh	perusahaan	ditempat	kerja	
praktek	anda.	

2.2.	Gambaran	Teori	dan	Korelasinya		

Pada	bagian	ini	anda	diminta	untuk	menjabarkan	salah	satu	pendekatan	teori	yang	
ada	kaitannya	dengan	permasalahan	dalam	kerja	praktek.	Seteleh	menjabarkan	
teorijelaskan	keterkaitannya	antara	teori	dengan	masalah	tersebut.	

	

BAB	III	Struktur	Organisasi		

3.1.	Manajemen	Kerja		

Penjelasan	rinci	bagaimana		perusahaan	mengatur	mengenai	proses	kegiatan	kerja	
secara	keseluruhan		dalam	perusahaan.	(ditampilkan	dalam	bentuk	info	grafis	yang	
dibuat	dalam	bentuk	visual	di	dalam	satu	halaman	tersendiri.	

3.2.	Struktur	Perusahaan	

Penjelasan	rinci	mengenai	gambaran	jaringan/struktur	hubungan	kerja	dalam	bentuk	
bagan	hubungan	kerja	antar	jabatan	dalam	perusahaan.	Jelaskan	pula	secara	rinci	
kewajiban	kerja	setiap	komponen	jabatan	yang	ada	dalam	perusahaan	tempat	kerja	
anda.	Selain	itu	jelaskan	alur	proses	komunikasi	anda	dengan	intansi	terkait.	

3.3.	Keterlibatan	Praktikan	di	Luar	Proyek	Kreatif	

Penjelasan	rinci	seputar	pekerjaan	yang	dilakukan	diluar	hubungannya	dengan	ilmu	
desain	komunikasi	visual.	Sisipkan	gambar/foto	proses	kerja	dan	hasilnya	(jika	ada).	

	

BAB	IV	Prosedur	Pelaksanaan	dan	Analisis	

4.1.	Proses	Kerja	Kreatif		Dan	Pengalaman	Dalam	Perusahaan		

Penjelasan	rinci	/jabarkan	mengenai	rincian		berbagai	proses	kerja	secara	detil	
selama	kerja	praktek	berlangsung.(	mengacu	kepada	lembar	formulir	rekam	jejak	
kegiatan	kerja	praktek	mahasiswa).	

Jelaskan	dengan	rinci	mengenai	proses	konsep	hasil	kerja	per	proyek	tempat	kerja	
anda(sisipkan	foto,	sketsa-sketsa	dan	diagram	jika	diperlukan	untuk	merinci	
penjelasan).	
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4.2.	Analisis	Konsep	Hasil	Kerja	Kreatif	Praktikan	

Dalam	bagian	ini	anda	diminta	untuk	menjelaskan	analisa	anda	terkait	antara	teori	
dan	permasalahan	kasus	yang	disebutkan	pada	bab	1	secara	rinci	dan	informatif.	

	

BAB	V	 Kesimpulan	dan	Saran		

5.1.	Kesimpulan		

Penjelasan	rinci	mengenai	penjabaran	pengalaman-pengalaman	yang	anda	dapatkan	
selama	kerja	praktek.	Jelaskan	manfaat	positif	dari	bentuk	pengalaman-pengalaman	
tersebut	yang	terkait	dengan	ilmu	desain	komunikasi	visual.	Termasuk	terkait	dengan	
hasil	analisis	pada	subbab	4.2.	

5.2.	Saran		

Penjelasan	rinci	mengenai	komentar/pesan	anda	seputar	hal-hal	yang	perlu	
dilakukan	oleh	junior		anda	dimasa	mendatang	untuk	memaksimalkan	proses	kerja	
praktek	mereka	

	

3. Lampiran-lampiran.	

	

VIII. PENGGANDAAN	LAPORAN		
	
Laporan	 penelitian	 dijilid	 menggunakan	 hard	 cover	 dengan	 sampul	 warna	 putih	 dengan	 logo	

berwarna	 merah.	 Termasuk	 pengiriman	 data	 (softcopy)	 laporan	 penuh	 ke	 googledrive	 prodi	 dkv	

untar.	

Selain	penulisan	laporan,	mahasiswa/wi	peserta	kerja	praktek	wajib	melampirkan	berkas	berupa:	

• Formulir	penilaian	dari	perusahaan	

• Formulir	laporan	kegiatan	kerja	praktek	(FR-FSRD-04-03)	

• Surat	konfirmasi	penerimaan	kerja	praktek	dari	perusahaan	

• Formulir	rekam	jejak	kegiatan	kerja	praktek	

• Formulir	konsultasi	laporan	kerja	praktek.	

• Foto	dokumentasi	selama	kerja	praktek.	

• Fotokopi	ijin	perusahaan	(jika	ada)	

• Dokumen-dokumen	lain	yang	mendukung	penilaian	terhadap	hasil	laporan	kerja	praktek.	
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IX. TEKNIS	PENGETIKAN		
	
Laporan	Kerja	praktek	ditulis	dengan	menggunakan	kertas	HVS	70–	80	gram	ukuran	A4	atau	kuarto.		

Pengetikan	Laporan	Kerja	praktek		perlu	mengikuti	aturan	aturan	berikut	ini	:		

1. Cover	buku	berwarna	Putih,	Soft	Cover		

a. Judul	utama	pada	cover	diawali/mengandung	dengan	kata:	Analisa,	Studi,	atau	

Kajian	Singkat	(contoh	:	Analisa	Peranan	Desainer	Grafis	Dalam	Merancang		Situs	

Perusahaan	“A”.	atau	Studi	Kasus	Peracangan	Visual	Brand	“A”	Pada	Produk	

Kemasan	Air	Mineral).	

b. Sub	judul	pada	cover		harus	mengandung	kata/kalimat	:	Laporan	Kerja	Praktek	di	PT	

“A”	Untuk	Memenuhi	Syarat	Tugas	Akhir.		

2. Diketik	dengan	menggunakan	jenis	huruf	Times	New	Roman		

a. Judul	Bab		:	16	pt	–	Bold,	Subbab	:	14	pt	-	Italic	

b. Isi	:	12	pt		

3. Jarak	antara	baris	satu	dengan	baris	berikutnya	pada	isi	bab	adalah	dua	spasi.	Jarak	pengetikan	

dua	spasi	ini	berlaku	pula	bagi	jarak	penulisan	pada	daftar	isi.	

4. Batas	tepi	kiri,	tepi	atas,	tepi	kanan,	dan	tepi	bawah	masing-masing	adalah	kurang	lebih	4cm,	

4cm,	3cm,	dan	3cm.		

5. Pengetikan	paragraf	baru	dimulai	dengan	awal	kalimat	yang	menjorok	masuk	ke	dalam	dengan	

tiga	pukulan	tik	dari	tepi	kiri	atau	lima	huruf	(1	tab)	bila	dengan	komputer.		

6. Penulisan	judul	bab	menggunakan	huruf	kapital	semua,	tanpa	garis	bawah	dan	tanpa	titik.	

Nomor	bab	menggunakan	angka	romawi.	Setiap	awal	kata	dari	judul	subbab	harus	ditulis	dengan	

huruf	kapital,	kecuali	kata	sambung.		

7. Nomerator	halaman	pada	bagian	awal	menggunakan	i,ii,iii,iv	...	Dst.	Sedangkan	pada	bagian	

utama	sampai	akhir,	menggunakan	nomerator	angka	1,2,3	..	dst		

8. Penomoran	dapat	menggunakan	salah	satu	dari	kedua	cara	berikut	ini:		

9. Cara	pertama	:	I.,	A.,1),	a),	(2),	(a)	dst.		

Cara	kedua	:	1.,	1.1,	1.1.1,	dst.		

Dalam	suatu	laporan	kerja	praktek	cara	penomoran	ini	harus	digunakan	secara	konsisten,	jadi	

tidak	boleh	dicampur-adukan.	Kedua	cara	tersebut	mengandung	kelemahan.		

• Kelemahan	cara	pertama	ialah	:		

o Memungkinkan	terjadinya	nomor	yang	sama	dalam	bab	yang	sama.		

• Kelemahan	yang	kedua	ialah	:		
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o Penomoran	ini	akan	mengambil	ruang	yang	banyak	sehingga	memungkinkan	

sempitnya	tempat	untuk	menulis	uraian.		

	
10. Untuk	memudahkan	penomeran,	maka	yang	digunakan	adalah	seperti	contoh	dibawah	

ini:		
BAB	II	TINJAUAN	DATA		
2.1	Tinjauan	Umum		

2.1.1	Sejarah	Indonesia		
a.	Sejarah	Kerajaan		
-	Kerajaan	Mataram		
-	Kerajaan	Kutai		
b.	Perang	Kemerdekaan		
-	Proklamasi		
-	Pemberontakan		
2.1.2	Budaya		
a.	Budaya	Jawa		
b.	Dst		
2.2.	Tinjauan	Khusus		
	

11. Penomeran	lebih	lanjut	(misalnya	setelah	kerajaan	mataram)	bisa	menggunakan	tanda	

strip	(-)	/nomor	(1)	/huruf	(a),	disesuaikan	dengan	data	yang	akan	disajikan.		

12. Perpindahan	dari	satu	butir	ke	butir	yang	berikutnya	tidak	harus	menjorok,	melainkan	

dapat	dititik	lurus/simeris	agar	tidak	mengambil	terlalu	banyak	tempat	dan	demi	

keindahan	format.		

13. Penggunan	nomor	urut	sebagaimana	disebutkan	pada	butir	diatas	sebaiknya	dibatasi	

dan	jangan	berlebihan,	karena	pada	prinsipnya	karya	tulis	ilmiah	lebih	banyak	

menggunakan	metode	essay	bukan	point.	

14. Judul	tabel	ditulis	di	sebelah	atas	tabel,	sedangkan	judul	untuk	bagan,	diagram,	atau	

gambar,	ditulis	di	sebelah	bawah.		

15. Tiap	perpindahan	bab,	diberi	batasan	dengan	kertas	berwarna	biru	dan	diberi	

logoUNTAR	.	

	

	

X. STANDAR		PENILAIAN	
1. Bobot	penilaian	standar	mata	kuliah	kerja	praktek	adalah	rentang	angka	(0-100)	yang	

di	wakili	oleh	simbol	huruf	sebagai	berikut:	

a. A	=	80	–	100	
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b. B	=	70	–	79	

c. C	=	56	–	69	

d. D	=	45	–	55	

e. E	=			0	–	44	

Komponen	perwakilan	nilai	A-E	digunakan	sebagai	acuan	perwakilan	dalam	hasil	laporan	

dalam	Kartu	Hasil	Studi	(KHS)	mahasiswa	perserta	kuliah	kerja	praktek.	

2. Penilaian	yang	di	berikan	oleh	pembimbing	kepada	mahasiswa	peserta	kerja	praktek	

pada	proses	berakhirnya	bimbingan,	berupa	rentang	angka	(0-100)	pada	setiap	poin	

kriteria	penilaian	sebagai	berikut:	

a. Durasi	Konsultasi	(mengacu	pada	formulir	konsultasi	laporan	kerja	praktek)	

b. Keteraturan	Alur	Laporan	(sesuai	dengan	buku	pedoman	kerja	praktek)	

c. Kualitas	Laporan	(dinilai	sesuai	dengan	hasil	konsultasi	dan	formulir	rekam	

jejak	kerja	praktek).	

d. Kualitas	Hasil	Desain	di	Tempat	Kerja.	(sesuai	dengan	hasil	konsultasi).	

Hasil	penilaian	ini	di	isi			oleh	pembimbing	dalam	formulir	“lembar	penilaian	kinerja	

mahasiswa	peserta	mata	kuliah	kerja	praktek”,	yang	selanjutnya	di	sampaikan	kepada	

kordinator	kerja	praktek	untuk	di	input	ke	LINTAR.UNTAR.AC.ID.	

3. Penilaian	oleh	intansi	perusahaan	tempat	kerja	praktek	melalui	formulir	“	lembar	penilaian	

hasil	kerja	praktek”	dengan	acuan	(Sangat	Baik/Baik/Cukup/Kurang).	Adapun	kriteria	yang	

dinilai	adalah:	

a. Disiplin	Pribadi	

b. Inisiatif	Kerja	

c. Bekerja	Dalam	Tim	

d. Pemahaman	Intruksi	Kerja	

e. Pengetahuan	Desain	

f. Keterampilan	Teknis.	
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XI. CONTOH	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

	
Contoh	Form	Rekam	Jejak	Kegiatan	KP	1	

	
Contoh		Formulir	Konsultasi	KP	1	
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Contoh	Lembar	Penilaian	Kerja	Praktek	1	

	
Contoh	Form	Laporan	KP	(FR-FSRD-09-03)	1	
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Contoh	Lembar	Pengesahan	1	(judul	kerja	praktek	disesuaikan	dengan	judul	pada	cover)	

	
Contoh	Cover	Laporan	KP	1	

 
 

ANALISIS PERANAN DESAINER GRAFIS DALAM 
MERANCANG MEDIA PROMOSI EVENT ANCOL 

2016 
 

Laporan Kerja Praktek Pada PT Elemen Sukses Mandiri 
Semester Ganjil 2015-2016 

sebagai salah satu pra-syarat menempuh Tugas Akhir 
 

 
 

Program Studi Desain Komunikasi Visual 
Konsentrasi : Periklanan  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Sella Irawan 
625120048 

 
 

 
 
 

  
 

FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN 
UNIVERSITAS TARUMANAGARA 

JAKARTA 
2015 

 
 

 



PEDOMAN	PENYUSUNAN	LAPORAN	KERJA	PRAKTEK	PROGRAM	STUDI	DKV-FSRD	UNTAR			VERSI	2.0	 1
7	

 

	
Contoh	format	Abstraksi	pada		laporan	KP		

	

ANALISIS PERANAN DESAINER GRAFIS DALAM 
MERANCANG MEDIA PROMOSI EVENT ANCOL 2016 

 
Sella Irawan & Edy Chandra 

 
Program Studi Desain Komunikasi Visual.  

Fakultas Seni Rupa dan Desain.  
Universitas Tarumanagara 

 
 
 

Abstraksi 
Merancang sebuah kegiatan promosi merupakan sebuah proses kegiatan yang melibatkan kumpulan 
personil dalam sebuah tim. Personil dengan keahlian dalam bidang grafis/desain komunikasi visual 
merupakan salah satu bagian yang dibutuhkan dalam tim tersebut. Keterlibatan desainer grafis fokus 
dan bertanggung jawab atas proses yang ada kaitannya dalam penyampaian isi media-media 
komunikasi yang akan digunakan sebagai media promosi.  
Dalam berbagai teori-teori tata lektak/layout sebuah penampilan desain. Seorang desainer grafis harus 
mampu untuk menempatkan ide-ide dan konsep-konsep kreatifnya sesuai dengan prinsip-prinsip teori 
dalam proses kerjanya. Ancol sebagai salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan rekreasi bagi 
masyarakat Jakarta kerap mengadakan kegiatan tahunan yang membutuhkan berbagai terobosan-
terobosan media-media promosi yang menarik. 
Melalui prinsip-prinsip layout yang baik diharapkan dapat mendukung peran serta seorang desainer 
grafis dalam mensukseskan program promosi event ancol 2016. 
 
Kata kunci: Promosi, Desain Grafis, Media 


