
OPEN TALK TA & KP



KERJA PRAKTEK



Syarat Pendaftaran KP

• Waktu melaksanakan KP harus sudah menempuh 102 sks
• Dalam hal khusus bila perusahaan tempat KP mensyaratkan

penyusunan proposal 1 tahun sebelum pelaksanaan KP, 
maka persyaratan waktu mengajukan proposal KP
mahasiswa harus sudah lulus 72 sks.

• Tempat KP selain di laksanakan di Proyek Konstruksi, bisa 
juga dilaksanakan di Konsultan Konstruksi, Pemerintah (PU), 
industri konstruksi dan supplier (civil related) yang pada 
akhirnya bisa mengembangkan kemampuan 
technopreneurship.

• Magang/Coop boleh dianggap sebagai KP bila memenuhi 
aturan KP.

• KP dilaksanakan oleh 2 mahasiswa per group. Di tempat KP 
yang sama bisa dilaksanakan KP lebih dari 1 group dengan 
pengaturan tugas yang berbeda.



GARIS BESAR PROSES KP
1. Mahasiswa mengisi Form Survey Pendahuluan.
2. Mahasiswa melaksanakan Survey Pendahuluan dan mendapatkan 

tanda tangan persetujuan dari calon dosen pembimbing lapangan.
3. Mahasiswa menghadap Kaprodi /sekprodi S1 dan akan diberi nama 

dosen pembimbing internal
4. Mahasiswa membuat proposal KP dikonsultasikan dengan dosen 

pembimbing internal.
5. Apabila proposal KP sudah selesai dibuat, proposal dilengkapi 

dengan lembar penge sahan persetujuan proposal dari dosen 
internal dan Kaprodi.

6. Mahasiswa mengisi Formulir Pengajuan KP dan mengirimkan ke
Prodi S1 JTS.

7. Jurusan membuat surat pengantar.
8. Surat Pengantar dari Jurusan beserta Proposal KP diserahkan ke 

tempat KP
9. Jurusan menerbitkan SPMMKP (Surat Perjanjian Mulai mengerjakan 

Kerja Praktek)



GARIS BESAR PROSEDUR
10. Mahasiswa melaksanakan KP, membuat laporan KP serta 

berkonsultasi dengan dosen pembimbing internal dan 
lapangan.

11. Bila proses KP dan laporan telah diselesaikan, Pembimbing 
internal dan lapangan akan memberi nilai sebagai nilai 
Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan KP 

12. Tim KP menyusun jadwal evaluasi KP berupa seminar KP 
pada pertengahan dan
akhir semester sebelum UAS

13. Mahasiswa menghadiri seminar yang dijadwalkan. 
Seminar tersebut dihadiri oleh mahasiswa teknik sipil dan 
dosen pembimbing internal dan minimal 1 dosen penguji.

14. Dosen pembimbing internal dan penguji dapat 
memberikan masukan (sharing knowledge). Mahasiswa 
bisa bertanya.

15. Di akhir seminar dosen pembimbing internal dan penguji 
memberikan nilai



SYARAT PROSES KP

• KP dilakukan selama 2 bulan setiap minggu 26-40 
jam atau 3 bulan setiap minggu 18-27 jam. Bagi 
mahasiswa yang mengambil KP bersamaan 
dengan kuliah diharuskan menyelesaikan KP di 
lapangan selama 3 bulan.

• KP dilaksanakan minimal 2 bulan.

• Untuk proyek di luar kota maka asistensi dengan 
dosen pembimbing bisa dilakukan lewat email 
minimal 1 email perminggu. Untuk mahasiswa 
yang KP di Surabaya dan sekitarnya minimal 
asistensi satu kali perminggu.



PERSIAPAN SEBELUM MULAI KP
• Membawa Proposal KP yang telah disetujui dosen

Pembimbing
• Membawa Surat Permohonan KP dari jurusan

dan Surat dari Perusahaan bahwa telah
mendapat ijin KP

• Membawa Surat Perjannjian mulai KP 
• Membawa Form Asistensi
• Membawa Form Surat Keterangan telah

menyelesaikan KP yang di tanda tangani oleh
pembimbing lapangan atau atasannya dan di 
stempel perusahaan

• Membawa Form Nilai dari Pembimbing lapangan
(nilai diberikan dalam amplop tertutup).



PENILAIAN KP
1. Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan 

KP(Komponen 70%)

(a) Dosen pembimbing internal (60%)

(b) Dosen pembimbing lapangan (40%)

2. Seminar (Komponen 30%)

(a) Dosen pembimbing internal (50%)

(b) Dosen penguji (50%)



Syarat  Pengambilan Mata Kuliah TPI

• Pada saat mengambil mata kuliah Bahasa
Indonesia (TPI), mahasiswa harus sudah
lulus mata kuliah minimum 102 sks.

• Pada saat mengambil mata kuliah Bahasa
Indonesia (TPI), mahasiswa sudah
mempunyai minat pada bidang keahlian
tertentu dan sebaiknya sudah memiliki
gambaran suatu topik TA tertentu



KULIAH TPI

Goal : Proposal Tugas Akhir siap untuk
di daftarkan pada Ujian Proposal



SYARAT PENDAFTARAN UJIAN
PROPOSAL TA

• Sudah lulus atau sedang mengikuti Kuliah Teknik 
Penulisan Ilmiah

• Melampirkan daftar nilai tahap Persiapan dan 
Tahap Sarjana yang sudah diambil dan disahkan 
oleh tenaga kependidikan akademik

• Melampirkan bukti IPK minimum 3.30 selama 3 
semester berturut-turut yang sudah ditanda 
tangani oleh dosen wali
• Khusus RMK struktur (jenis TA penelitian, studi kasus/pustaka)

• Khusus RMK MK (jenis TA penelitian), catatan TA 
penelitian di MK adalah TA yang meminta mahasiswa 
melakukan penyebaran questioner

• Bukti  score TOEFL/TEFL minimal 430



Syarat 
MENGAMBIL 

MATA KULIAH TA

• Sudah Lulus Kuliah TPI
• Sudah Ujian Proposal TA



PROPOSAL TUGAS AKHIR



Bentuk TA
• Tugas Akhir yang berupa penelitian

Tugas akhir yang berupa penelitian harus mengandung kejelasan tentang 
hal-hal yang ingin diselidiki (something to be inquired or examined), antara 
lain:

A. Obyek yang akan diteliti

b. Permasalahan yang ingin dipecahkan

c. Hipotesa yang ingin dibuktikan/diuji kebenarannya (untuk Sarjana)

d. Sesuatu (yang masih menjadi) pertanyaan yang ingin dicari 
jawabannya.

• Tugas Akhir yang berupa perancangan

Tugas akhir yang berupa perancangan harus mengandung kejelasan 
tentang hal-hal yang akan dirancang, antara lain :

a. Obyek yang akan dirancang

b. Masalah rancangan yang ingin dipecahkan atau ide rancangan yang 
ingin dicapai

c. Metode perancangan yang akan digunakan untuk memecahkan 
masalah atau akan digunakan untuk mencapai ide

d. Deskripsi kelebihan dan kekurangan rancangan



Syarat Pendaftaran 
Ujian TA

• Sudah Lulus Kuliah Minimal 127 sks
• Absensi kehadiran  mengikuti presentasi seminar 

TA 2 kali periode masing-masing 2x kehadiran
• Draft TA sebanyak 1 bendel dalam odner
• Makalah TA sebanyak 4 eksemplar (untuk dosen 

penguji)
• Bukti Kegiatan Asistensi TA
• Surat Perjanjian Mulai mengerjakan TA
• Bukti Score TEFL minimum 477 atau Bahasa asing

lain yang diakui ITS
• Bukti Skem minimum 1300


