
 

KETUA PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INDUSTRI  

TENTANG PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK DAN TUGAS AKHIR  

  

  

Nomor : 32/Kaprodi Te.Ind. S1/60/Prodi Tek.In-S1/XII/2022                                  

  

  

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

  

Berkenaan dengan upaya Program Studi Sarjana Teknik Industri FTI UII untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan dan penulisan laporan Kerja Praktek (KP) dan Tugas Akhir (TA) mahasiswa,    maka 

dengan ini perlu dilakukan perubahan terhadap persyaratan, prosedur, dan bentuk pelaporan KPTA. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan aturan baru sebagai berikut:  

  

Kerja Praktek  

No  Aspek  Aturan Baru  

1  Jenis 

perusahaan   

1. Perusahaan manufaktur berbadan hukum minimal CV dengan jumlah 

tenaga kerja minimal 30 orang . 

2. Perusahaan jasa atau start-up dengan pertimbangan khusus dari Prodi  

  Pendaftaran 

KP  

1. Mahasiswa harus sudah key-in untuk bisa mengajukan permohonan KP. 

Mahasiswa key-in di awal semester KP dilaksanakan.  

2. Surat pembimbing KP dikeluarkan Prodi setelah mahasiswa menyerahkan 

atau menunjukkan bukti penerimaan dari perusahaan. Bukti dapat berupa 

surat penerimaan formal, screenshoot email, persetujuan pada surat 

pengantar KP, atau bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya.  

3. Surat bimbingan harus diambil secara langsung di Prodi setelah ada bukti 

pembayaran KP. 

4. Mahasiswa yang melaksanakan KP tanpa surat bimbingan KP dianggap 

tidak sah dan harus mengulang KP. 

5. Mahasiswa yang melaksanakan KP tanpa terlebih dahulu menghubungi 

dosen pembimbing maka KP yang dilakukan dianggap tidak sah dan harus 

mengulang KP. Mahasiswa dapat menghubungi dosen melalui  email, WA 

atau bertemu langsung. 

  Pelaksanaan 

KP  

1. Mahasiswa wajib mengisi Logbook di SIM KP. 

2. Dosen berhak mengurangi nilai jika mahasiswa tidak melakukan 

konsultasi sama sekali selama pelaksanaan KP.  

  

SURAT EDARAN    

  

  



 

  Pelaporan KP  1. Mahasiswa wajib menulis laporan dengan memenuhi standar seperti 

yang ditetapkan Prodi. Template laporan dan checklist kesesuaian dapat 

diakses melalui www.industrial.uii.ac.id   

2. Laporan yang sudah ditandatangani pembimbing dan Ketua Prodi 

diserahkan ke staff Prodi melalui tautan googledrive: 

http://s.id/pengesahanKP  

  Pembayaran 

KP  

1. Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan KP dalam satu semester 

diwajibkan key-in kembali di semester berikutnya.  

2. Pembayaran KP dilakukan sesuai dengan tagihan key-in. 

  

  

  

  

Tugas Akhir  

  

No  Aspek  Aturan Baru  

1  Pendaftaran 

TA  

1. Mahasiswa dapat mengambil topik TA dari payung penelitian dosen atau 

mengajukan usulan penelitian secara mandiri.   

2. Pendaftaran TA dilakukan dengan menyerahkan outline TA ke Prodi. 

Maksimum penyerahan outline setiap bulannya ditutup pada tanggal 10. 

Pengumuman outline yang diterima berikut nama pembimbing TA 

dilakukan setiap minggu ke empat di setiap bulan.  

3. Surat pembimbing TA diambil langsung ke Prodi dengan menyerahkan 

atau menunjukkan bukti pembayaran TA.   

  Pelaporan TA  1. Mahasiswa wajib menulis laporan dengan memenuhi standar seperti yang 

ditetapkan Prodi. Template laporan dan checklist kesesuaian dapat 

diakses melalui www.industrial.uii.ac.id   

2. Laporan yang sudah ditandatangani pembimbing, seluruh penguji, dan 

Ketua Prodi diserahkan ke staff Prodi melalui tautan googledrive: 

http://s.id/pengesahan  

3. Bagi mahasiswa yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya atau 

sudah mendapatkan LOA (letter of acceptance) dari jurnal nasional atau 

internasional, dapat diberikan nilai tambahan. 

  

Seluruh aturan yang termuat dalam surat edaran ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023. Demikian 

pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

  

  

Yogyakarta, 15 Desember 2022  

Ketua Program Studi Sarjana Teknik Industri  

  

  

 

  

Ir. Muhammad Ridwan Andi Purnomo, S.T., M.Sc., Ph.D., IPM  
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