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Aturan Perkuliahan

• Mata kuliah untuk persiapan mahasiswa melaksanakan magang 

kerja / kerja praktek di industri

• Lama kerja praktek 1 – 2 bulan 

• Materi  pengantar, diskusi, konsultasi diberikan oleh dosen 

penaggungjawab (Agus Mulyana )

• Penilaian diberikan oleh pembimbing kerja praktek di industri 

dan dosen pembina/penanggungjawab di kampus (40 % = Dosen 

kampus, dan 60% = Pembina kerja praktek dari Industri)

• Mahasiswa dapat mengajukan tempat KP atau dapat menerima 

arahan tempat KP dari dosen pembimbing

• Sebaiknya, Usahakan untuk melaksanakan KP di industri terlebih 

dahulu, baru alternatif di kampus/lab menjadi opsi ke-2

• Boleh kerja praktek lebih dari 1 tempat (dilaporan hanya 1)



Aturan Perkuliahan

• Mahasiswa wajib membuat CV/resume untuk persiapan 

melaksanakan KP, perihal : Biodata Pribadi, Aktitifas sekarang 

(kampus dan luar kampus, bidang keahlian/kepeminatan, target 

Industri yang akan menjadi tempat KP (minimal 2 tempat), dan 

alasan memilih tempat tersebut, dikumpulkan maksimal 20 

Maret   2018, ke email, template saya  siapkan

• Kelompok KP bagi S1 = maksimal 2 orang

• Kelompok KP bagi D3 = maksimal 3 orang

• Laporan dikerjakan masing – masing  (format dan isi laporan 

dibahas lebih lanjut pada sesi yang berbeda, lihat buku panduan 

KP)

• Mohon bergabung di grup FB : Pemagangan Industri



Perihal Waktu

• Waktu kuliah tidak rutin setiap pekan, dikondisikan (ada 

pemberitahuan sebelumnya)

• Waktu mengajukan tempat KP dan diskusi awal, maksimal 15 

April 2018

• Pelaksanaan KP dapat mulai Juli  2018 – September  2018 ( 

Waktu dapat diatur kembali sesuai kesepakatan dengan 

perusahaan tempat KP)

• Laporan KP, maksimal dikerjakan 1 bulan setelah KP dinyatakan 

selesai 

• Ada presentasi Laporan KP (Seminar terbuka)

• Masa berlaku mata kuliah KP (sejak diambil) = 1 tahun ( 2 

semester berturut-turut) 

• Hal-hal lain yang kurang jelas, silahkan untuk diskusikan 



Media Informasi

❖Mohon bergabung ke Grup FB:
❖ https://www.facebook.com/groups/pemagangan.industri.tekkom/?ref=bookmarks

www.themegallery.com

https://www.facebook.com/groups/pemagangan.industri.tekkom/?ref=bookmarks


Daftar Tempat Magang

❖PT. LEN Industri

❖PT. PINDAD

❖PT. INTI

❖PT. PLN

❖PT.TERADATA

❖PT. ELSA 

❖PT. TLS

❖PT. TELKOM SIGMA

❖KOMINFO JABAR

❖BLK JABAR
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