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PENGANTAR 

Dokumen tata cara pelaksanaan magang disusun untuk memberikan panduan 

kepada mahasiswa dalam mempersiapkan diri mengikuti magang di industri atau 

konsultan selama 4 hingga 6 bulan. Dokumen ini merupakan penyempurnaan dari 

petunjuk kerja praktik yang selama ini berlaku di Program Studi Teknik Mesin FT 

Unpas. Kerja Praktik yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini berlangsung 

selama 1-2 bulan dan belum secara spesifik mengasah kemampuan mahasiswa 

untuk siap bekerja karena keterbatasan waktu dan tanggungjawab yang diberikan 

oleh industri kepada mahasiswa.  

Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hal ini memberikan 

kesempatan kepada Program Studi Teknik Mesin untuk lebih meningkatkan 

outcome lulusan sehingga peran lulusan sebagai serjana Teknik Mesin diharapkan 

dapat tercapai dengan lebih cepat. Salah satu proses pembelajaran melalui 

pelaksanaan magang ini dicapai melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

industri atau konsultan. Dengan adanya kebijakan program MBKM, hal ini akan 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman 

belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan 

pembelajaran di luar program studi. Proses tersebut diharapkan kelak dapat 

menghasilkan lulusan yang siap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang 

semakin kompleks di abad ke-21 ini. Mahasiswa telah dididik secara nyata sesuai 

dengan dinamika lapangan melalui permasalahan riil, interaksi sosial, kerjasama & 

kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Selama 

magang, mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills), maupun softskills (etika kerja, komunikasi, kerja sama).  

Cara penilaian yang diberikan dalam konsep magang ini adalah menyetarakan 

bobot dan waktu kegiatan magang di Industri atau Konsultan dengan besarnya 

raihan SKS dari mata kuliah tertentu. Pelaksanaan magang tersebut dapat 

mentransformasi kemampuan mahasiswa yang pada awalnya lebih banyak 

terkonsentrasi pada proses pembelajaran di kelas kini diberi warna permasalahan 

lapangan. Untuk itu maka, kerjasama perguruan tinggi dengan industri maupun 

konsultan akan selalu ditingkatkan melalui penyelesaian masalah bersama di 

industri atau melalui kerjasama penelitian. Dokumen ini akan selalu dilakukan 
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perbaikan dan pengembangan untuk dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai 

panduan pelaksanaan magang sesuai dengan kebutuhan di industri. 
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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 

Aturan dan dasar hukum yang melandasi terlaksananya kegiatan magang 

sebagaimana tersirat di dalam Program Merdeka Belajar – Kampus 

Merdeka (MBKM) ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 

Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester 

Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan; 

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 111 Tahun 2020 

tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas 

Pasundan. 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan; 

6. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan 

Tinggi; 

8. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset 

Nasional 2017-2045; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 

tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, 

Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 42 

tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan 

Teknologi. 

 

Program magang yang diusulkan oleh Program Studi Teknik Mesin FT 

Unpas dilaksanakan selama satu semester penuh di industri ataupun di 

konsultan yang setara dengan waktu kerja 4-6 bulan. Selama magang, 

mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills), maupun softskills (etika kerja, komunikasi, kerja 

sama). Target yang hendak dicapai dalam program ini adalah membangun 

model pembelajaran yang adaptif dengan cara menerapkan keilmuan yang 

diperolehnya selama peserta mengikuti perkuliahan. Sasaran implementasi 

model pembelajaran adaptif adalah meningkatnya pengakuan lulusan prodi 

Teknik Mesin di masyarakat Industri, terwujudnya proses pembelajaran 

adaptif berbasis kegiatan magang industri/konsultan demi terwujudnya 

kurikulum KKNI-OBE-MBKM prodi Teknik Mesin Unpas. Cara penilaian 

yang diberikan dalam konsep magang ini adalah menyetarakan bobot 

pekerjaan dan waktu kegiatan selama magang di Industri atau Konsultan 

dengan besarnya raihan SKS mata kuliah tertentu di kampus. 

 

Praktik Kerja yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini belum secara 

spesifik mengasah kemampuan mahasiswa untuk siap bekerja karena 

keterbatasan waktu dan tanggungjawab yang diberikan oleh industri kepada 

mahasiswa, industri tidak mengizinkan mahasiswa untuk ikut lebih dalam 

aktivitasnya karena akan mengganggu proses pemenuhan target di industri. 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberi peluang untuk meningkatkan 

outcome lulusan prodi Teknik Mesin sehingga impact yang dicanangkan 

dapat tercapai.  

 

Pemutakhiran kurikulum KKNI-OBE prodi Teknik Mesin sedang dalam 

taraf penyempurnaan dalam memfasilitasi Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka sehingga akan terbentuk Kurikulum Prodi Teknik Mesin KKNI-
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OBE-MBKM. Pemutakhiran kurikulum ini diusulkan melalui perancangan 

dan pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif dan adaptif. Model 

proses pembelajaran tersebut dapat mentransformasi kemampuan 

mahasiswa yang pada awalnya lebih banyak terkonsentrasi pada proses 

pembelajaran di kelas kini diberi warna permasalahan lapangan. Proses 

pembelajaran melalui pemutakhiran kurikulum ini dapat meningkatkan 

kemampuan belajar dan adaptasi mahasiswa kelak karena mahasiswa 

dididik secara nyata sesuai dinamika lapangan melalui permasalahan riil, 

interaksi sosial, kerjasama & kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, 

target dan pencapaiannya. 

 

1.2 Tujuan Magang Industri/Konsultan 

 

Tujuan Umum pelaksanaan Magang adalah: 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

selama perkuliahan dalam bentuk magang di Industri/konsultan dan 

menelaah bila terjadi perbedaan untuk penyesuaian. 

2. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia 

Industri/Instansi. 

3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang nanti 

akan ditekuni oleh para lulusan. 

4. Menambah wawasan mahasiswa mengenai kerja dan manajemen 

Industri/Instansi 

Adapun tujuan khusus harus disesuaikan dengan topik kajian yang 

diambil selama magang, tugas khusus ini mencerminkan fokus 

kajian selama pelaksanaan magang yang poin-poinnya harus sesuai 

dengan arahan kedua pembimbing yaitu pembimbing lapangan dan 

kampus. 
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2. MEKANISME PELAKSANAAN MAGANG 

INDUSTRI/KONSULTAN 

 

2.1 Persyaratan Pelaksanaan Magang Industri 

 

A. Syarat Akademik & Umum 

1. Lolos seleksi sikap dan akademik yang diselenggarakan oleh 

pihak Prodi 

2. Lulus mata kuliah minimum hingga semester 4 dengan 

raihan 72 SKS. Telah menyelesaikan kewajiban 

administrasi/keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh 

pihak Universitas. 

3. Berpenampilan rapih dan sopan, tidak berambut gondrong 

bagi pria dan sanggup bertingkah laku baik selama 

pelaksanaan magang. 

 

B. Syarat Administrasi 

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan magang di industri yang telah 

ditentukan oleh program studi, mahasiswa harus melengkapi diri dengan: 

1. Surat keterangan izin dari orang tua   

2. Form daftar hadir mahasiswa magang 

3. Form laporan kegiatan harian magang 

4. Form penilaian industri (Lembaran Evaluasi Lapangan) 

5. Kalender akademik   

6. Surat pengantar pelaksanaan magang   

7. Form penilaian laporan dan presentasi magang 

8. Fotocopy KTM yang masih berlaku 

9. Fotocopy polis asuransi/BPJS 

10. Kuisioner Tracer Study (feed back dari Industri/Konsultan) 
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2.2 Prosedur Pengajuan Magang 

 

Prosedur pengambilan magang dan persiapan yang harus dijalani oleh 

mahasiswa disusun dalam 19 tahap sebagai berikut: 

1. Perwalian.  

Sebelum perwalian, mahasiwa wajib membayar DPP semester 

berjalan dan melaksanakan aktivasi status melalui SITU. 

Selanjutnya mahasiswa mencetak Voucher Virtual Account dan 

membayar biaya magang. Periksa KRS (Kartu Rencana Studi) dan 

melaksanakan perwalian. Syarat pengambilan magang adalah 

bahwa calon peserta telah menyelesaikan mata kuliah minimal 

sebanyak 72 SKS atau seluruh mata kuliah hingga semester 

2. Hubungi TU/Koord. TA via WAG untuk mengurus persiapan 

magang. 

3. Mengajukan tampat magang ke TU/Koord. KP-TA 

4. Mengisi SikaPeta 

5. Mengirimkan surat magang ke Industri oleh TU/Koord. TA-KP. 

Mahasiswa dapat membawa surat pengantar sendiri langsung ke 

Industri yang ditujunya. 

6. Pembekalan terhadap mahasiswa sebelum yang bersangkutan 

magang 

7. Penjelasan Pedoman magang 

8. Pelaksanaan Bimbingan magang. 

9. Membayar Biaya magang untuk pelaksanaan Seminar ke Rekening 

Prodi. 

10. Tentukan jadwal pelaksanaan Seminar hasil magang. 

11. Nilai hasil magang dientry di SITU oleh Koord. TA-KPTU. 

12. Hasil seminar dikirim oleh Koord. TA - KP/TU ke Mahasiswa via 

WA. 

13. Mahasiwa wajib melaksanakan magang di lapangan dengan baik, 

14. Mahasiswa melaksanakan seluruh kegiatan di lapangan sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan, 
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15. Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di tempat/lokasi 

mahasiswa melaksanakan magang, 

16. Mahasiswa menerapkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk 

ikut membantu industri/konsultan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi di tempat magang. 

17. Mahasiswa wajib menjaga nama baik diri, almamater, maupun 

hubungan kerja dengan pihak industri, 

18. Mahasiswa melaksanakan proses bimbingan yang intensif baik 

dengan pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing dari 

prodi dalam hal penyusunan laporan dan seminar, 

19. Mahasiswa melaksanakan seminar magang atas laporan yang telah 

selesai disusun. 

Secara garis besar persiapan dan pelaksanaan magang bagi mahasiswa ditunjukkan 

melalui diagram alir yang ditunjukan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Mekanisme persiapan dan pelaksanaan magang bagi mahasiswa 

 

2.3 Dosen Pembimbing 

 

 Tugas dosen pembimbing adalah: 

1. Memonitor mahasiswa bimbingan dalam melaksanakan magang 

2. Mengarahkan mahasiswa dalam persiapan dan pelaksanaan 

magang 
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3. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan magang, 

terutama sistematika penulisan laporan. 

4. Memberikan nilai kepada mahasiswa peserta magang dan 

menyerahkan kepada Koordinator TA-KP 

5. Mendampingi mahasiswa bimbingan pada saat presentasi laporan 

dalam seminar yang diadakan mahasiswa peserta magang dan 

bertindak sebagai penguji. 

 

2.4 Pembimbing Industri/Konsultan 

 

1. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa selama magang. 

2. Mengawasi kegiatan mahasiswa selama pelaksanaan magang. 

3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 

4. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan. 

5. Menyetujui dan mengesahkan bukti laporan kegiatan harian 

mahasiswa magang. 

6. Memberi nilai bimbingan selama di Industri 

7. Memberikan surat keterangan sebagai bukti mahasiswa selesai 

melaksanakan magang 

8. Mengirimkan surat-surat dan formulir yang telah diisi, disahkan 

dengan membubuhkan tanda tangan serta cap Industri/Konsultan 

dan ditujukan kepada Ketua Program Studi dalam amplop yang 

tertutup dan disegel 

 

2.5 Pembatalan Magang 

 

Pada saat pelaksanaan magang sedang berjalan, mahasiswa tidak diizinkan 

pindah tempat magang. Pemindahan tempat magang hanya dilakukan 

apabila Prodi menemukan ketidaksesuaian yang sangat mengkhawatirkan 

atau tempat magang mempunyai resiko keselamatan kerja tinggi, maka 

tempat magang dapat dipindahkan ke industri lain melalui mekanisme yang 

diatur oleh Koord. TA-KP. 
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2.6 Pelaksanaan Bimbingan   

 

1. Bimbingan ke dosen via WA & Daring. 

2. Laporkan berita acara bimbingan di SikaPeta. 

3. Bimbingan dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap 

minggu. 

4. Selalu aktif di WAG TA, jika ada perkembangan terbaru atau 

kendala. 

5. Perlu ada catatan kemajuan di SikaPeta. 

 

Keterkaitan antara program magang, mahasiswa peserta magang, dan dosen 

pembimbing ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Keterkaitan antara mekanisme pelaksanaan magang, mahasiswa peserta magang, dan dosen pembimbing 
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3. TATA TULIS LAPORAN MAGANG 
 

3.1 Penyusunan Kerangka Tulisan Ilmiah (Outline) 

3.2 Prinsip-Prinsip Penulisan Kerangka Tulisan Ilmiah 

 a. Prinsip persamaan nilai 

 b. Prinsip keparalelan 

3.3. Sistem Pencatatan 

3.3.1. Jenis-Jenis Catatan 

a. Ringkasan 

b. Parafrase 

C. Kutipan 

3.4. Penulisan Naskah Karya Ilmiah 

3.4.1. Pengembangan Paragraf 

a. Kerangka Paragraf 

b. Kalimat Topik 

c. Posisi Kalimat Topik 

d. Keutuhan (Unity) 

e. Keruntutan (Coherence) 

f. Angka dan Statistik 

3.5 Aturan Penyusunan Daftar Pustaka 
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4. SISTEMATIKA LAPORAN MAGANG 
 

4.1  Ketentuan Umum 

4.2 Standar Penulisan Laporan Magang 

1. Jenis dan ukuran kertas 

2. Margin 

3. Jenis tulisan dan spasi 

4. Ukuran tulisan dan style 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

-  Sub Bab: ukuran tulisan 12, style Bold Title Case (tebal, kapital 

hanya pada awal kata), contoh : 

1.1. Latar Belakang 

- Anak Sub Bab: Ukuran tulisan 12, style Bold small caps (tebal, 

kapital hanya pada awal judul), contoh : 

2.1.1. Pengertian motor diesel 

5. Istilah asing 

6. Penomoran dan Spasi 

7. Letak Nomor, Halaman dan Tipe Huruf 

 

4.3 Sistematika Laporan Magang dan Penjelasannya 

Halaman Judul (cover) 

Lembaran Pengesahan 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Gambar 

Daftar Tabel 

Daftar Lampiran 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Magang 

1.2. Tujuan Magang 

1.3. Profil Industri/Konsultan 

1.4. Ruang lingkup kerja Industri/Konsultan 

1.5. Penerapan Keselamatan Kerja 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III. METODOLOGI MAGANG 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

4.4 Penjelasan Isi Laporan per Sub Bab 

Halaman Judul (cover) 

Judul laporan magang haruslah singkat, dan tepat menggambarkan isi 

laporan, sedangkan format cover depan laporan magang mengikuti format 

sebagaimana terlampir pada lampiran. 

 

Lembaran Pengesahan 

Lembar pengesahan dari pembimbing industri maupun dosen pembimbing 

merupakan bukti bahwa laporan magang telah disetujui oleh kedua 

pembimbing. Format lembaran pengesahan mengikuti standar yang 

terlampir pada lampiran. 

 

Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan bagian dari laporan magang yang berfungsi 

untuk mengantar pembaca pada permasalahan atau materi yang 
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diungkapkan di dalam laporan. Oleh karena itu, kata pengantar lazimnya 

memberikan gambaran umum tentang isi sebuah laporan yang memuat hal-

hal berikut ini: 

1. Ungkapan rasa syukur atas selesainya penyusunan laporan. 

2. Tujuan penulisan laporan dan gambaran umum. 

3. Bila dalam pelaksanaan magang dan penulisan laporan terdapat 

kesulitan-kesulitan, hal tersebut perlu dikemukakan. 

4. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

pelaksanaan Magang. 

5. Harapan-harapan penulis terhadap laporan magang yang dibuat. 

 

Daftar Isi 

Daftar isi merupakan daftar yang berfungsi untuk memberikan petunjuk 

kepada pembaca tentang isi laporan magang, dimana seluruh unsur yang 

terdapat di dalam laporan dicantumkan secara terinci dan disertai nomor 

halamannya. Penulisan daftar isi disajikan secara sistematik, dimulai dari 

bagian awal laporan (setelah halaman judul) hingga bab penutup. 

 

Daftar Gambar 

Daftar gambar perlu dicantumkan jika di dalam laporan tersebut terdapat 

gambar dengan maksud untuk memberikan petunjuk kepada pembaca 

bahwa di dalam laporan itu terdapat gambar yang lebih dari satu. Jika hanya 

terdiri dari satu buah gambar, maka tidak perlu dicantumkan. 

 

Daftar Tabel 

Sama dengan penjelasan di atas (daftar gambar) 

 

Daftar lampiran 

Daftar lampiran berisikan nama-nama dari setiap lampiran yang terdapat di 

dalam Laporan Magang. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Magang 

- Penjelasan tentang perlunya pelaksanaan magang 

- Gambaran umum tentang proses pelaksanaan magang 

- Gambaran tentang lokasi magang 

 

1.2. Tujuan Magang 

1.2.1. Tujuan Umum: 

Adalah memuat tujuan magang secara umum yaitu: 

1. Menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama 

perkuliahan dalam bentuk praktik kerja di Industri/Konsultan serta 

menelaah bila terjadi perbedaan untuk penyesuaian. 

2. Mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan dunia Industri/Konsultan. 

3. Melatih mahasiswa untuk bekerja mandiri di lapangan dan 

menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan pekerjaan yang kelak akan 

ditekuni oleh para lulusan. 

4. Menambah wawasan mahasiswa mengenai kerja dan manajemen 

Industri/ Konsultan. 

 

1.2.2. Tujuan Khusus: 

Sesuai dengan tugas khusus yang menjadi objek tinjauan selama magang. 

 

1.3. Profil Industri/Konsultan 

Menjelaskan tentang profil Industri/Konsultan secara umum dan bidang 

usahanya serta sejarah singkat Industri/Konsultan yang dijadikan tempat 

magang. Jika memungkinkan bisa ditambahkan dengan struktur organisasi 

dan fasilitas yang dimiliki oleh Industri/Konsultan tersebut dalam proses 

produksinya. 

 

1.4. Ruang Lingkup Kerja  

Uraikan proses atau kegiatan apa saja yang dilakukan di Industri/Konsultan 

dan produk yang dihasilkan. 
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1.5. Penerapan Keselamatan Kerja 

Uraikan tentang sistem keselamatan kerja yang diterapkan oleh 

Industri/Konsultan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan obyek tinjauan khusus selama 

pelaksanaan praktik kerja lapangan (Magang) berdasarkan teori (dari buku 

teks atau dari hasil penelitian baik jurnal, buletin maupun laporan hasil 

penelitian yang lain). 

 

BAB III. METODOLOGI MAGANG 

3.1. Tempat dan waktu Magang 

Uraikan dengan jelas Nama Industri atau Konsultan tujuan magang disertai 

dengan alamat yang lengkap, kemudian sebutkan juga waktu pelaksanaan 

magang. 

 

3.2. Metodologi pelaksanaan Magang 

Sebutkan bagaimana tatacara pelaksanaan magang yang anda lakukan; 

uraikan secara jelas langkah-langkah yang anda lakukan selama 

melaksanakan magang dari tahapan orientasi sampai proses pelaksanaan 

magang. 

 

3.3. Rangkuman Pekerjaan yang Dilakukan Selama Magang 

Menjelaskan hal-hal pokok pekerjaan yang dilakukan selama magang yang 

berupa uraian umum pekerjaan yang telah dilakukan. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN TUGAS KHUSUS 

Sebutkan secara jelas judul tugas khusus yang menjadi tinjauan selama 

magang yang meliputi: 

• Permasalahan yang menjadi tinjauan utama topik 

• Beberapa pendekatan penyelesaian masalah yaitu: 
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1. Praktik kerja langsung sesuai dengan aktifitas kerja di 

Industri/Konsultan.  

2. Diskusi dan wawancara dengan staff di Industri/Konsultan. 

3. Pengumpulan data-data teknis sebagai pelengkap 

 

4.1. Hasil 

Berisi uraian sistematis hasil-hasil yang diperoleh dari pendekatan-

pendekatan penyelesaian masalah sebagaimana diuraikan di atas. 

 

4.2. Pembahasan 

Pembahasan terhadap hasil yang diperoleh tersebut, berisi penjelasan 

mengapa hal tersebut terjadi. Bandingkan dengan pustaka yang telah 

dituliskan pada bab II, dan berikan ulasan detail terhadap hasil tersebut. 

Pembahasan memiliki arti penting bila hal-hal yang dilaksanakan tidak 

sesuai dengan pustaka yang telah dikaji. 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Uraikan beberapa hasil utama yang diperoleh selama magang, terutama 

mengenai tugas khusus 

 

5.2. Saran 

Berisi saran tentang perbaikan mengenai pelaksanaan magang dan laporan, 

bila diyakini ada beberapa kelemahan atau perbaikan yang harus dilakukan 

di masa depan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Cantumkan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulisan Laporan 

Magang 
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LAMPIRAN 

1. Foto Copy Surat permohonan Magang dan Surat jawaban dari 

Industri/Konsultan 

2. Laporan kegiatan harian 

3. Gambar-gambar yang diperlukan 

4. Foto-foto yang dianggap perlu 

 

Catatan: 

Sistematika Laporan Praktik Kerja Lapangan (Magang) di atas merupakan 

acuan umum yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan proses 

penulisan. Proses modifikasi tersebut harus memperoleh persetujuan dari 

dosen pembimbing dengan tetap mengikuti standar penulisan karya ilmiah. 
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5. PRESENTASI DAN SISTEM PENILAIAN 

MAGANG 

 

5.1 Tujuan presentasi  

 

Tujuan presentasi adalah sebagai berikut: 

1. Melihat kemampuan akademis mahasiswa baik dalam hal menjawab 

pertanyaan maupun dalam hal mempertahankan pendapat dalam 

pembuatan laporan tersebut. 

2. Melihat kemampuan mahasiswa dalam hal penyampaian atau 

penjelasan isi laporan magang dengan singkat dan jelas dalam waktu 

yang telah ditentukan di hadapan tim Penguji. 

3. Melihat perubahan kemampuan dasar mahasiswa setelah melaksanakan 

magang. 

4. Menambah pengalaman/wawasan dalam hal melakukan presentasi. 

 

5.2 Persyaratan Mengikuti Presentasi 

 

1. Nilai dari pembimbing industri minimal C 

2. Telah mengumpulkan laporan magang ke Prodi Teknik Mesin FT 

Unpas 

 

5.3 Peraturan Pelaksanaan Presentasi 

 

1. Pakaian rapi, pantas, sopan dan dari jenis katun serta berdasi untuk laki-

laki. 

2. Datang 15 menit sebelum presentasi dimulai. 

3. Menyiapkan sendiri segala keperluan untuk presentasi. 
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5.4 Jadwal dan Waktu Presentasi 

 

Jadwal pelaksanaan presentasi akan ditentukan oleh Prodi atau Pembimbing 

Magang. 

 

5.5 Penguji 

 

Penguji terdiri dari pembimbing industri, dosen pembimbing, dan penguji 

yang ditunjuk oleh prodi. Tugas penguji adalah: 

1. Melihat kemampuan dan wawasan mahasiswa 

2. Menilai laporan dan presentasi mahasiswa magang 

 

5.6 Moderator 

 

Moderator adalah salah satu penguji yang memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Berkewajiban mengarahkan presentasi supaya tertib dan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

2. Bertanggung jawab atas jalannya acara presentasi 

3. Menjalankan acara presentasi dengan acuan yang telah dibuat 

4. Membuat berita acara presentasi 

 

5.7 Sistem Penilaian Magang 

 

5.7.1 Nilai Magang 

Nilai akhir magang merupakan penjumlahan antara nilai Evaluasi Lapangan 

dari pembimbing lapangan (pembimbing dari Industri/Konsultan) dan nilai 

laporan magang + seminar oleh pembimbing dari Prodi Teknik Mesin 

Unpas. Perhitungan nilai akhir: 

 

NA = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 Industri/Konsultan (40 %) + 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 Pembimbing (60%) 
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5.7.2 Nilai Industri/Konsultan (bobot 40 %) 

Nilai industri diberikan oleh pembimbing industri atau yang berwenang di 

industri maupun konsultan sesuai dengan form Lembaran Evaluasi 

Lapangan. Form penilaian harus dikumpulkan paling lambat dua minggu 

setelah pelaksanaan magang berakhir. Form penilaian harus ditulis dengan 

pena, ditandatangani pembimbing industri/konsultan dan atasannya serta 

diberi stempel Industri/Konsultan. 

 

5.7.3 Nilai Bimbingan, Laporan dan Presentasi (bobot 60%) 

Laporan dan Presentasi wajib dilakukan oleh mahasiswa pelaksana magang 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai Laporan dan Presentasi dinilai 

oleh pembimbing /penguji yang mencakup hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Laporan Magang 

a. Sistematika penulisan 

b. Bahasa dan tata tulis 

c. Kelengkapan isi 

 

2. Presentasi 

a. Sistematika presentasi 

b. Penguasaan materi 

 

5.7.4 Syarat Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mendapat nilai akhir (Nilai 

Industri/Konsultan 60 % dan Nilai Laporan dan Presentasi 40%) minimal C. 
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