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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang 

Maha Esa, karena telah melimpahkan  rahmat-Nya bagi 

penyelesaian pedoman penulisan  laporan praktek kerja industri  

bagi mahasiswa jenjang Diploma III dan IV Sekolah Tinggi 

Pariwisata Triatma Jaya. Pedoman ini tentu tidak akan 

terwujud tanpa perkenan dan bimbingan Tuhan Yang Maha 

Kuasa sehingga segala puji patut dihaturkan kepada-Nya. 

Disadari bahwa  peranan  sebuah pedoman   merupakan 

dokumen vital dalam menuntun langkah kerja agar terarah dan 

terhindar dari ketimpangan persepsi. Pedoman ini berisi 

petunjuk penulisan praktek kerja industri (Prakerin) bagi 

mahasiswa yang telah menyelesaikan program program praktek 

kerja  industri  industri. Bagi dosen pembimbing, pedoman ini 

dapat dijadikan pegangan dalam proses pembimbingan 

sehingga terbentuk kesamaan pemahaman. Pedoman ini pula 

merupakan bagian penting untuk menciptakan dan 

mempertahankan citra  dan keunggulan  Sekolah Tinggi 

Pariwisata Triatma Jaya secara berkelanjutan sekaligus 

memotivasi mahasiswa STIPAR Triatma Jaya dalam 

meningkatkan mutu  penulisan agar memperoleh kompetensi 

yang handal, baik aspek knowledge, skill, maupun attitude 
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demi kelancaran  memasuki  persaingan di kancah regional  

maupun pasar global yang kian ketat.  

Meskipun pedoman ini telah dikaji secara seksama, akan 

tetapi bila ada perubahan mendesak maka pedoman ini akan 

dikaji kembali di kemudian hari.  Pada akhirnya, diharapkan 

pedoman ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan.   

 

Badung, 6 Juni 2016 

LPM  STIPAR Triatma Jaya  
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BAB I 

ISI  LAPORAN PRAKERIN 

 

 

1.1 Pengertian  

Laporan Praktek Kerja Industri (Prakerin)  merupakan 

kegiatan penuangan pengalaman mengikuti program 

Prakerin dalam rangka memperoleh pengalaman di industri 

sebagai persiapan menjadi tenaga professional. Dasar 

pemikiran yang melandasi pelaksanaan Prakerin ini  adalah 

memberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman 

mengaplikasikan teori di dunia nyata. Laporan Prakerin 

disebut juga  laporan training atau magang. Laporan  

praktek kerja  industri  (Prakerin) ini wajib disusun  setelah 

menyelesaikan program Prakerin dibuktikan dengan 

sertifikat, nilai, kelengkapan buku saku atau bukti kehadiran 

pelaksanaan di industri. 

 

1.2  Prosedur  

Draft  laporan Prakerin yang telah disusun mahasiswa 

ditunjukkan kepada Ketua Program Studi. Selanjutnya 

Ketua Program Studi berkoordinasi dengan Pembantu Ketua 

I untuk menentukan pembimbing.  
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1.3 Sistematika Penulisan  

Laporan Praktek Kerja Industri ditulis dalam Times New 

Roman ukuran 12 spasi  2 (double/ganda) kecuali halaman 

judul. Laporan ditulis dengan kertas A4 70 gram dengan 

penomoran halaman di kanan atas, sedangkan pada judul 

bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah.  Laporan 

terdiri atas 3 bagian utama, yaitu : bagian awal, isi dan 

akhir. 

 

1.3.1  Bagian  Awal  

Bagian awal terdiri atas 5 (lima) bagian, masing-masing (a) 

halaman sampul (luar dan dalam, (b) lembar persetujuan,  

(c) lembar pengesahan, (d) ucapan terima kasih, dan (e) 

daftar isi. halaman persetujuan. Bagian ini menggunakan 

nomor halaman romawi kecil dimulai dari  (ii) karena 

sampul depan tidak ditulis halaman tapi tetap dihitung. 

Nomor halaman diletakkan di tengah bawah. 

1) Sampul Depan  

Sampul depan atau kulit depan merupakan halaman judul 

yang memuat identitas laporan (dari atas ke bawah):  

(1) Judul Laporan dibuat singkat dan  jelas serta 

menunjukkan masalah yang diteliti. Hindari frasa 

yang menimbulkan penafsiran yang beragam. Judul 

ditulis dengan gaya piramida terbalik dengan Times 
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New Roman (TNR) Uppercase (Capital)  14 pt 

spasi ganda. 

(2) Dilengkapi logo Sekolah Tinggi  Pariwisata  

Triatma Jaya dengan ukuran 4 x 5 cm. 

(3) Identitas penyusun laporan terdiri atas  nama (sesuai 

ijazah terakhir) dengan  menggunakan TNR huruf 

kapital seluruhnya 12 pt dan NIM yang ditulis di 

bagian tengah simetris. 

(4) Halaman judul ditutup dengan program studi, 

konsentrasi, dan Sekolah Tinggi  Pariwisata  

Triatma Jaya, Badung,  dan Tahun  menggunakan 

TNR  Uppercase ukuran 14 pt. 

 

2) Sampul Dalam 

Sampul dalam memuat identitas laporan sebagaimana 

tercantum dalam sampul depan. Yang membedakannya 

adalah tujuan penulisan yang ditulis di bawah logo.  

Diajukan sebagai Laporan  Penyelesaian Program 

Praktek Kerja Industri. 

 

3) Lembar  Persetujuan  

Lembar persetujuan berisi persetujuan dosen pembimbing 

laporan dan diketahui oleh Ketua Program Studi  lengkap 

dengan tanda tangan, NIP/NIK,  serta tanggal 
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persetujuan. Halaman ini menunjukkan bahwa proses 

bimbingan penulisan laporan  telah berjalan sesuai 

ketentuan yang ditetapkan baik menyangkut isi maupun  

format penulisan. Dengan persetujuan pembimbing ini 

maka laporan Prakerin dapat segera diseminarkan. 

 

4) Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan menunjukkan bahwa laporan telah 

mengakomodir masukan yang disampaikan oleh penguji 

pada saat seminar. Pengesahan laporan ditandatangani 

oleh penguji dan diketahui oleh Ketua Program Studi  

lengkap dengan tanda tangan, NIP/NIK,  serta tanggal 

pengesahan.  Halaman ini menunjukkan bahwa proses 

ujian  telah berjalan yang dinyatakan dengan terbitnya 

nilai akhir pelaksanaan program Prakerin.  

 

5)   Ucapan Terima Kasih  

Halaman ucapan terima kasih berisi pernyataan terima 

kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran 

penulisan  laporan   sampai mencapai bentuk yang 

disahkan. Bagian ini diawali dengan  puji syukur kepada 

Tuhan,  terima kasih kepada Ketua, Pembantu Ketua I, II, 

III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian Training, 

Pembimbing, Kepala Personalia tempat data diperoleh, 
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Supervisor, dan pihak lain yang mendorong 

penyelesaikan program prakerin.  

 

6) Daftar Isi 

Daftar isi terdiri dari bagian-bagian yang menyusun 

laporan Prakerin. Bagian ini menyangkut bagian awal, isi 

dan akhir yang dilengkapai dengan petunjuk halaman 

agar pembaca mudah menemukan bagian-bagian tertentu. 

Jika diperlukan daftar isi dapat dilengkapi daftar 

bagan/tabel/gambar/lampiran.    

 

1.3.2 Bagian Isi 

Bagian Isi  Laporan atau proposal Laporan memuat 

keseluruhan isi proposal yang terdiri atas tiga bagian, 

yakni bagian pendahuluan, kajian pustaka, dan 

metodologi Laporan.  Bagian isi diberi nomor Arabic  

dimulai dari 1, 2 dst pada kanan atas. 

 

a. Pendahuluan 

Bagian pendahuluan memuat: Latar Belakang 

permasalahan dilengkapi dugaan sementara  (jika ada), 

Tujuan, dan Manfaat Laporan. 

(a) Latar Belakang Kegiatan  
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Latar Belakang Kegiatan merupakan landasan 

pemikiran yang secara garis besar menunjukkan 

adanya kepentingan melakukan kegiatan Prakerin. 

Dengan kata lain, mahasiswa perlu mempraktekkan 

teori dan ketrampilan yang diajarkan di kampus di 

industri untuk mengetahui kebermanfaatannya.  

(b) Tujuan  

Tujuan yang dimaksud pada bagian ini adalah tujuan 

penulisan laporan. Tujuan ini memuat tujuan spesifik, 

yakni tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan 

laporan pelaksanaan program Prakerin. 

(c) Kegunaan   

Pada bagian kegunaan  ini harus dipaparkan kegunaan 

laporan pelaksanaan  program praktek kerja  industri  

dari tiga sisi kegunaan, yakni kegunaan bagi hotel 

tempat program praktek kerja  industri, kampus dan 

mahasiswa. 

  

b.  Identifikasi Tempat Program Prakerin 

Informasi yang dipaparkan pada bagian ini seluruhnya 

berasal dari hotel/vila/restaurant tempat melaksanakan 

program praktek kerja industri. Paparan yang dimasukkan 

mencakup: 

2.1 Sejarah hotel  
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2.2 Lokasi  dan Kepemilikan  

2.3 Fasilitas  

2.4 Layanan Pendukung 

2.5 Struktur Organisasi Departemen terkait 

2.6 Tugas dan Kewenangan masing-masing Jabatan  

c.   Pembagian Tugas  

Pada bagian ini harus dijelaskan outlet yang pernah 

dijadikan tempat praktek dan identifikasi waktu dan 

tugas. Jika outlet yang ditempati dua tempat maka harus 

dipaparkan pekerjaan yang dilakukan mahasiswa pada 

setiap outlet pada setiap shift praktek. Langkah kerja 

mahasiswa dipandu dan dinilai oleh seorang senior, 

dalam hal ini supervisor atau sederajat. Paparan yang 

dituliskan mencakup: 

a. Outlet Penempatan   

b. Tugas pada masing-masing shift  

c. Keberhasilan yang dicapai   

d. Kendala yang dihadapi  

d. Perbandingan Teori dan Praktek  

Bab ini memuat informasi hasil perbandingan teori yang 

diperoleh di kampus dengan tugas pekerjaan di lapangan. 

Bagian ini dapat dibagi atas: 

1. Persamaan Teori dan Praktek 

2. Perbedaan Teori dan Praktek 
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Khusus pada aspek  perbedaan  teori dan praktek yang 

ditemukan maka harus dijelaskan bagian apa yang 

berbeda dan diprediksi mengapa hal itu terjadi. Jawaban 

ini dapat berupa interpretasi kolega atau jawaban dari 

para senior.  

e. Simpulan dan Saran  

Bagian ini meringkas dari bab sebelumnya sehingga 

dapat ditarik simpulan dan saran yang diharapkan dapat 

memperbaiki situasi yang ada. Dengan demikian bab ini 

terdiri atas dua bagian, yaitu: 

1. Simpulan 

2. Saran  

 

1.3.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir ini memuat lampiran-lampiran yang 

menunjang isi  Laporan secara keseluruhan. Penomoran 

halaman lampiran meneruskan halaman sebelumnya 

ditempatkan di tengah bawah. Dengan demikian, tidak 

ada halaman yang tidak memiliki nomor halaman.  

Laporan  dapat disertakan beberapa foto yang mendukung 

pelaksanaan Prakerin. Lampiran yang disertakan 

mencakup: 

a.  salinan sertifikat program praktek kerja  industri  

b.  nilai training 
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c.  buku saku 

d.  foto hotel 

e.  daftar menu /form terkait 

f.  formulir bimbingan 

   

1.4 Daftar Isi  Laporan 

Susunan pada daftar isi  laporan disesuaikan dengan urutan 

isi laporan, yakni: 

Sampul depan 

Sampul dalam 

Lembar Persetujuan 

Lembar Pengesahan 

Daftar Isi 

Daftar tabel (jika ada) 

Daftar bagan (jika ada) 

Daftar Lampiran 

Bab I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Kegiatan 

1.2 Tujuan Kegiatan  

1.3 Kegunaan 

Bab II Identifikasi Tempat Prakerin   

2.1 Sejarah hotel  

2.2 Lokasi  dan Kepemilikan 

2.3 Fasilitas  
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2.4 Layanan Pendukung 

2.5 Struktur Organisasi Departemen  

2.6 Tugas dan Kewenangan masing-masing Jabatan  

Bab III  Kegiatan Prakerin   

3.1 Outlet Penempatan 

3.2 Tugas pada masing-masing Shift  

3.3 Keberhasilan yang dicapai 

3.4 Kendala yang dihadapi 

Bab IV Perbandingan Teori dan Praktek  

4.1 Persamaan Teori dan Praktek  

4.2 Perbedaan Teori dan Praktek  

Bab V Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan   

5.2 Saran  

Lampiran-lampiran  

 

1.5 Sinkronisasi  

Perlu dicatat bahwa harus terbentuk sinkronisasi antara 

bagian yang satu  bagian lain dan  keseluruhan bagian 

Laporan. Artinya ada benang merah antar  bagian-bagian 

dalam laporan sehingga memudahkan pembaca 

memahami isi laporan prakerin ini.  
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BAB  II 

TEKNIS PENULISAN 

 

2.1  Penjelasan Umum  

 Secara umum penulisan laporan lebih mudah 

dibandingkan penulisan proposal, sepanjang kaidah 

penulisan diperhatikan. Untuk memudahkan penuangan 

ide maka laporan ditulis segera setelah masa praktek 

kerja industri akan berakhir.  Hal ini bermanfaat untuk 

kemudahan akses informasi jika ada hal-hal yang ingin 

ditanyakan atau diklarifikasi.  Warna sampul luar 

ditentukan sebagai berikut: 

a. Merah muda  untuk Kepariwisataan 

b. Kuning untuk Kantor Depan 

c. Merah untuk Tata Hidangan 

d. Biru untuk Tata Graha 

e.  Hijau untuk Tata Boga 

f.  Putih untuk Manajemen Training  

 

2.2 Penjelasan Isi  

a. Sampul depan (kulit)  

Halaman ini harus memuat judul  Skripsi, logo 

Sekolah Tinggi  Pariwisata  Triatma Jaya berukuran 

4x5 cm, penulis (nama dan nomor induk mahasiswa),  
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program Studi, Konsentrasi, Sekolah Tinggi  

Pariwisata  Triatma Jaya, Badung  dan tahun. 

Pengaturan letak judul dibuat  sedemikian rupa seperti 

piramida terbalik dan estetik.  

b. Sampul dalam 

Halaman sampul dalam  memuat hal yang sama 

dengan halaman depan/kulit, dengan tambahan kalimat 

yang menunjukkan bahwa laporan  tersebut disusun  

sebagai laporan  penyelesaian program praktek kerja 

industri.   

c.  Lembar Persetujuan  

Halaman ini berisi pernyataan bahwa laporan telah 

disetujui oleh pembimbing  untuk dapat diseminarkan. 

Halaman persetujuan juga diketahui oleh Ketua 

Program Studi masing-masing. 

d. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan menunjukkan bahwa laporan telah 

mengakomodir masukan yang disampaikan oleh 

penguji pada saat seminar. 

e. Ucapan Terima Kasih 

Halaman ucapan terima kasih berisi pernyataan terima 

kasih kepada semua pihak yang membantu kelancaran 

penulisan  laporan   ini sampai mencapai bentuk yang 

disahkan. Bagian ini diawali dengan  puji syukur 
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kepada Tuhan atas rahmat karunia-Nya sehingga 

skripsi dapat diselesaikan tepat waktu. Ucapan terima 

kasih juga disampaikan kepada Ketua, Pembantu 

Ketua I, II, III, Ketua Program Studi, Kepala Bagian 

Training, Pembimbing, Kepala Personalia tempat data 

diperoleh, Supervisor, dan pihak lain yang mendorong 

penyelesaikan program prakerin.  Dalam halaman  ini 

juga harus dinyatakan bahwa walaupun mendapat 

bantuan dari berbagai pihak, yang bertanggung jawab 

terhadap semua kesalahan adalah penulis (mahasiswa). 

Perlu diperhatikan bahwa ucapan terima kasih 

ditujukan kepada nama lengkap dengan gelar 

dilengkapi  jabatannya, tanpa bapak/ibu. Halaman ini 

ditutup dengan permintaan maaf dan pengharapan 

masukan bagi penyempurnaan laporan ini.  

f. Daftar Isi  

Daftar isi memuat semua bagian  mulai dari sampul 

dalam, daftar tabel/bagan/gambar,  hingga bab, sub 

bab maupun anak sub bab, dan lampiran. Daftar isi 

ditulis dengan rata kiri dilengkapi nomor halaman.  

g. Daftar tabel/gambar/bagan 

Daftar isi dapat dilengkapai dengan daftar 

tabel/gambar/bagan apabila laporan memuat 

tabel/gambar/bagan. Setiap tabel/gambar/bagan  harus 
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diberi nomor dan judul di bagaian atas tengah. 

Penomoran menggunakan sistem dua digit sesuai 

dengan bab kemunculannya pada bagian tersebut. 

Dengan kata lain, daftar tabel/gambar/bagan  dapat 

dihilangkan jika tidak diperlukan.  

h. Pendahuluan  

Bab ini memuat latar belakang pentingnya program 

Prakerin ini dilaksanakan.   Bagian ini dapat terdiri 

dari paparan tentang latar belakang, tujuan dan 

kegunaan. Bagian Laporan ini penting dilakukan untuk 

mengetahui kebermanfaatan kegiatan training atau 

program praktek kerja  industri  bagi mahasiswa, 

kampus dan hotel tempat program praktek kerja  

industri  dilaksanakan.  

i. Identifkasi Tempat  

Informasi ini dapat dikutip dari brosur hotel, diakses 

melalui website hotel,  atau ditanyakan langsung pada 

senior.  

j. Pembagian Tugas  

Bagian ini memuat uraian tugas yang dibebankan 

kepada mahasiswa selama mengikuti program Prakerin 

dalam setiap outlet dan shift pagi atau shift sore. Tugas 

yang dikerjakan selama proses Prakerin dapat juga 

dikutip dari buku saku, catatan pribadi, atau daftar 
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absensi sehingga memudahkan menulis pekerjaan yang 

dibebankan pada periode tertentu. Bagian ini juga harus 

dilengkapi keberhasilan dan kesulitan yang dihadapi 

dalam mengerjakan tugas.  

k. Perbandingan Teori dan Praktek 

Perbandingan ini bersumber pada kebiasaan kerja yang 

dilatihkan di kampus dengan cara kerja yang dilatihkan 

selama program praktek kerja  industri . Dalam 

perbandingan ini tentu akan tampak persamaan dan 

perbedaaannya. Tulislah kedua hal itu dilengkapi alasan 

mengapa perbedaan bisa terjadi. Bagian ini dapat 

dilengkapi dengan solusi yang diajukan agar perbedaan 

itu tidak semakin lebar.  

l. Simpulan dan Saran 

Simpulan yang dapat ditarik bersumber dari hasil 

perbandingan teori dan praktek. Simpulan dapat 

menegaskan persamaan membuat kemudahan kerja 

sedangkan perbedaan menimbulkan kesulitan. 

Berdasarkan perbedaan yang timbul dapat ditulis saran 

agar mahasiswa program praktek kerja  industri  pada 

periode berikutnya tidak mengalami kesulitan serupa.  

m. Lampiran 

Segala sesuatu yang dipandang mampu menunjang  

laporan parktek kerja industri ini dapat dimasukkan 
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dalam lampiran. Lampiran sifatnya memastikan bahwa 

mahasiswa benar-benar telah mengikuti proses Prakerin 

selama periode yang ditentukan.  

 

2.3   Penjelasan Teknis  

 Untuk memberi petunjuk teknis maka ditetapkan hal-hal 

teknis, berikut. 

1. Kertas dan ukuran kertas  

2. Margin dan Spasi Pengetikan  

3. Penomoran  

4. Bahasa  

5. Tanda baca 

 

Rincian teknis: 

1. Kertas  dan ukuran kertas  

(i) Kertas HVS 70 gram dengan ukuran A4 (210 mm x 

297 mm) dan berwarna putih dengan latar belakang 

logo Sekolah Tinggi  Pariwisata  Triatma Jaya 

berukuran 4 x 5 cm. 

(ii) Untuk sampul luar (kulit luar) menggunakan sampul 

keras (hard cover) dengan bahan kertas bufalow atau 

linen dengan warna yang telah ditentukan (lihat 2.1)  
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(iii) Tiap bab diberi pembatas dengan kertas doorslag 

dengan warna biru langit sesuai dengan warna sampul 

luar. 

 

2. Margin dan Spasi Pengetikan  

(i) Margin Kertas  

Pengetikan naskah  Skripsi   harus menggunakan 

komputer dengan margin : 

Pinggir atas  : 4 cm 

Pinggir kiri  : 4 cm 

Pinggir bawah : 3 cm 

Pinggir kanan : 3 cm 

(ii) Cara pengetikan  

i. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas 

ii. Jenis huruf yang digunakan New Times Roman  

ukuran font 12 pt  

iii. Cetakan huruf berwarna hitam 

iv. Penggandaan hasil cetak atau print out komputer 

dilakukan dengan fotocopy sejumlah yang 

ditetapkan bagian akademik 

(iii) Spasi bab dan sub bab 

1) Jarak teks secara umum adalah 2 spasi. 
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2) Jarak antara tajuk bab (judul bab) dengan teks 

pertama yang ditulis atau antara tajuk bab dengan 

tajuk anak bab adalah 3 spasi. 

3) Jarak antara tajuk anak bab dengan baris pertama 

teks adalah 2 spasi dan alinia baru diketik menjorok 

kedalam mulai dari karakter yang keenam dari batas 

tepi kiri, atau 1 (satu) tab dari margin kiri. 

4) Jarak antara teks dengan tajuk anak bab berikutnya 

adalah 2 spasi. 

5) Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, 

diagram atau judulnya adalah 2 spasi. 

6) Penunjuk bab dan tajuk selalu dimulai dengan 

halaman baru 

7) Bab dan judul bab ditulis di tengah-tengah bagian 

atas pada halaman baru dengan huruf kapital, tanpa 

titik maupun garis bawah. 

8) Sub bab ditulis bagian kiri kertas dengan huruf 

kapital pada setiap awal kata, kecuali kata sambung. 

9) Kalau sub bab masih dibagi lagi menjadi beberapa 

sub sub bab maka sub sub bab tersebut ditulis di 

bagian kiri dengan huruf kapital hanya pada kata 

pertama. 

10) Pembagian sub sub bab (anak sub bab) 

sebaiknya tidak dipilah lagi untuk menghindari 



19 

 

penomoran yang kompleks. Jika dibutuhkan, anak 

sub sub bab ditandai dengan huruf, misalnya: (a) 

atau (1) dengan ditulis pada posisi agak ke dalam 

lurus ke bawah, dengan judul anak sub sub bab. 

Judul anak sub sub bab  ditulis dengan huruf kapital 

pada kata pertama saja, tanpa titik. 

3. Penomoran  

(i)  Penomoran Halaman  

1) Bagian awal  Skripsi   mulai dari halaman judul 

sampai ke ringkasan  (abstrak) diberi nomor dengan 

angka romawi kecil (i, ii..) yang diletakkan di 

bagian bawah simetris (buttom centre) dari batas 

tepi kiri dan kanan, berjarak 2,5 cm dari tepi bawah 

kertas. 

2) Bagian isi hingga bagian akhir, mulai dari 

pendahuluan (bagian isi) sampai dengan bagian 

akhir diberi nomor halaman dengan angka Arabic 

(1, 2..) secara berlanjut. 

3) Nomor halaman ditempatkan di bagian kanan atas 

berjarak 3 cm dari tepi atas dan kanan, kecuali kalau 

pada judul bab penomoran halaman diletakkan di 

bagian bawah tengah berjarak 2,5 cm dari tepi 

bawah kertas. 
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(ii)  Penomoran Bab, Sub bab, dan Anak sub bab 

1) Penomoran bab menggunakan angka Romawi, tidak 

diakhiri tanda titik. Judul bab dicetak dengan huruf 

kapital. Contoh: BAB I  

2) Untuk sub bab menggunakan angka Arabic dua 

digit tanpa diakhiri tanda titik. Digit pertama 

menunjukkan bab induknya sedangkan digit kedua 

menunjukkan nomor sub bab. Judul sub bab dicetak 

dengan huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali 

kata sambung. Contoh: 1.2 Tujuan Kegiatan 

3) Anak sub bab menggunakan angka Romawi dengan 

tiga digit. Digit pertama menunjukkan bab 

induknya, digit kedua menunjukkan nomor sub bab, 

sedangkan digit ketiga menunjukkan nomor anak 

sub bab. Judul anak sub bab dicetak dengan huruf 

kapital pada kata pertama saja, tanpa diakhiri tanda 

titik. Contoh: 1.4.2 Kegunaan bagi Mahasiswa 

 

(iii)  Penomoran Tabel, Gambar, Bagan dan Persamaan 

1) Semua tabel yang terdapat dalam  laporan  

diberikan nomor urut dengan dua digit dalam angka 

Arabic. Angka pertama menunjukkan bab, 

sedangkan angka kedua menunjukkan nomor tabel 

(misalnya 3.2). Judul  tabel ditulis dengan huruf 
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besar di awal kata, kecuali kata sambung. Judul 

tabel ditulis di atas tengah tabel, tanpa tanda titik. 

Heading tabel ditandai dengan garis ganda. Di 

bagian bawah dicantumkan sumber (jika ada) 

dengan jarak 1 spasi. 

2) Semua gambar dan bagan yang terdapat dalam  

laporan  diberikan nomor urut dengan dua digit 

dalam angka Arabic. Angka pertama menunjukkan 

bab, sedangkan angka kedua menunjukkan nomor 

gambar/bagan (misalnya 3.2). Judul  gambar/bagan 

ditulis dengan huruf besar di awal kata kecuali kata 

sambung. Judul gambar/bagan ditulis di atas tengah 

bagan/bagan. Di bagian bawah dicantumkan sumber 

(jika ada) dengan jarak 1 spasi.  

3) Persamaan  

Semua persamaan yang berbentuk rumus 

matematika, statistik, dll diberi  nomor dengan 

angka Arabic  didalam kurung dan ditempatkan 

didekat batas tepi kanan. Contoh : Q = n + BP 

4) Identitas atau judul tabel, gambar atau bagan ditulis 

dalam jarak satu (1) spasi. Jarak antara judul dengan 

tabel, gambar atau bagan adalah 1,5 spasi. 

Demikian pula,  jarak antara tabel, gambar atau 

bagan dengan teks di bawahnya adalah 1,5  spasi. 
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Tabel, gambar atau bagan harus utuh dan diletakkan 

di tengah halaman sedemikian rupa dengan nilai 

estetis, tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Bagan 

yang terlalu besar atau melebihi satu halaman dapat 

dimasukkan dalam lampiran. 

4. Bahasa  

Bahasa yang dipakai ialah bahasa akademis atau bahasa 

formal yakni Bahasa Indonesia baku dengan 

memperhatikan kaidah Ejaan Yang telah Disempurnakan 

(EYD) 

(i) Bentuk kalimat harus menggunakan bentuk pasif, 

tanpa penunjuk agen (pelaku). Penunjuk diri 

(saya/kami/penulis) hanya dapat digunakan pada 

ucapan terima kasih atau kata pengantar.  

(ii) Penggunaan kata penghubung, kata depan, pilihan 

kata, tanda baca, dan teknis kebahasaan lainnya harus 

ditulis secara tepat. 

(iii) Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang 

sudah diindonesiakan. Penggunaan istilah asing 

dibatasi pada hal teknis/spesifik jika sulit ditemukan 

padanan katanya  dalam Bahasa Indonesia, dan istilah 

asing tersebut harus dicetak miring. Istilah asing dapat 

digunakan apabila : 
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1) Belum ada padanan yang tepat dalam Bahasa 

Indonesia. 

2) Istilah itu sudah lazim digunakan pada bidang 

masing-masing. 

3) Istilah asing ditulis dengan padanannya 

(penjelasannya) untuk penulisan pertama kalinya 

saja.  

4) Istilah asing ditulis sama seperti aslinya apabila 

belum ada pelafalannya yang lazim dalam Bahasa 

Indonesia. Contoh: check out bukan cek aut. 

5) Penulisan istilah asing berupa frasa ditulis 

mengikuti kaidah bahasa asalnya. Misalnya: House 

Keeping Department bukan department house 

keeping. 

6) Istilah asing yang penggunaannya digabung dengan 

imbuhan bahasa Indonesia ditulis dengan tanda dash 

(-). Contoh : me-reconfirm, meng-cancell, di-black 

list. 

 

5. Tanda Baca 

Pengetikan tanda baca seperti koma, titik dua, tanda 

tanya,  dan tanda titik pada setiap kalimat langsung di 

belakang kata, tanpa spasi. Pengetikan kata selanjutnya 
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setelah tanda baca itu dilakukan dengan jarak satu 

karakter/spasi. 
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BAB  III 

PROSES BIMBINGAN 

 

3.1 Pembobotan Laporan 

Penulisan  laporan Prakerin   merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Diploma III dan IV 

Sekolah Tinggi  Pariwisata  Triatma Jaya setelah mengikuti 

periode Prakerin.  Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses 

Prakerin, memperoleh formulir bimbingan di bagian Training 

selanjutnya menghubungi pembimbing yang ditujuk oleh Ketua 

Program Studi. Kegiatan dan Laporan Prakerin dibobotkan 

sebesar 8 SKS.  

 

Tahapan kegiatan penulisan  laporan program praktek kerja  

industri  melalui langkah-langkah berikut. 

1. Telah mengikuti program praktek kerja industri selama 

waktu yang ditentukan  

2. Menyelesaikan prakerin dibuktikan dengan nilai dan 

sertifikat 

3. Melapor ke bagian training 

4. Menulis laporan 

5. Mengikuti proses bimbingan penulisan  

6. Mendapatkan persetujuan pembimbing 

7. Mengikuti ujian laporan  
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8. Merevisi sesuai masukan penguji 

9. Memperoleh persetujuan penguji 

10. Menyerahkan hasil akhir 

 

3.2 Esensi Laporan 

Penulisan laporan prakerin memberikan wawasan yang 

lebih baik dalam merangkai gagasan dan aplikasi teori/ilmu 

pengetahuan yang telah diperoleh dengan  kondisi nyata di 

lapangan. Berbeda dengan LTA/Skripsi,   laporan Prakerin 

sifatnya menuangkan pengalaman semata tanpa aspek 

analisis ataupun acuan teori tertentu.  

 

3.3 Pembimbing 

3.1 Dosen Pembimbing  

a. Syarat Dosen Pembimbing  

Syarat umum bagi seorang dosen untuk menjadi 

pembimbing adalah dosen yang telah memiliki Jabatan 

Fungsional, dengan keilmuan yang relevan, atau 

mendapat ketetapan melalui  Surat Keputusan Ketua 

Sekolah Tinggi  Pariwisata  Triatma Jaya.   
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b. Pemilihan Pembimbing 

 Kewenangan untuk menetapkan dosen pembimbing 

adalah Ketua Program Studi, dengan 

mempertimbangkan: 

1) Bidang ilmu pembimbing  

2) Jumlah beban tugas 

 

c. Tanggung Jawab dan Wewenang Pembimbing 

Tanggung jawab isi laporan  sepenuhnya ada pada 

mahasiswa bersangkutan, sedangkan pembimbing 

bertanggung jawab untuk mengarahkan dan 

memberikan bimbingan agar  laporan tersebut tidak 

menyimpang dari kaidah atau pedoman yang berlaku.  

 

d. Hubungan Pembimbing-Mahasiswa 

Hubungan dosen pembimbing dengan mahasiswa 

dimulai setelah formulir tugas dan kesediaan 

membimbing ditandatangani oleh dosen pembimbing 

masing-masing dan disetor kembali kepada Ketua 

Program Studi. 

 

e. Penggantian Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing dapat diganti karena kondisi 

mendesak, seperti: 
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1) Kesehatan yang tidak memungkinkan yang 

diperkuat oleh surat keterangan dokter. 

2) Tugas di luar daerah/luar negeri melampaui waktu 

penyusunan  laporan. 

Jika hal tersebut terjadi maka pembimbing wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Program 

Studi, selanjutnya Ketua Program Studi akan 

menetapkan pembimbing baru secara langsung.   

 

3.4 Jangka Waktu  

a. Jangka waktu penulisan laporan  maksimal 3 bulan  

sejak kartu bimbingan penulisan  laporan  disahkan 

oleh Ketua Program Studi. 

b. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan  laporan   belum 

selesai, atas persetujuan pembimbing  dapat diberikan 

kesempatan memperpanjang  waktu penulisan 1 bulan 

lagi atau melaporkan keterlambatan itu pada Ketua 

Program Studi. 

3.5 Prosedur Administratif  

a. Setelah  disetujui dosen pembimbing, Ketua Program 

Studi selanjutnya menugaskan/menunjuk dosen 

pembimbing laporan prakerin  melalui Surat Tugas 

Membimbing Laporan Prakerin.  
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b. Setelah mengetahui pembimbingnya,  mahasiswa 

dapat langsung menghubungi pembimbingnya. 

c. Bimbingan dilaksanakan minimal lima (5) kali hingga 

laporan dinyatakan diterima dibuktikan dengan tanda 

tangan pembimbing pada setiap pembimbingan.  

d. Dengan acc pembimbing, mahasiswa melapor ke 

bagian akademik untuk mengikuti ujian laporan 

e. Nilai laporan merupakan rerata dari nilai prakerin dari 

hotel ditambah nilai ujian laporan.  

f. Proses ujian dilakukan dengan berita acara ujian yang 

diisi dan  ditanda tangani oleh penguji, sedangkan 

daftar hadir peserta ujian dilengkapi identitas 

mahasiswa dan tanda tangannya.  

 

3.6 Penggandaan  Laporan   

Setelah dinyatakan lulus, mahasiswa  wajib menyetor 

laporan Prakerin  yang dijilid dengan cover  sesuai 

dengan warna yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) 

eksemplar laporan yang disahkan oleh penguji dan Ketua 

Program Studi /Ketua STIPAR Triatma  Jaya untuk 

disetor kepada: 

a.  Bagian perpustakaan sebanyak 1 (satu) eksemplar  

b.  Arsip akademik sebanyak 1 (satu) eksemplar 
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BAB  IV 

PENGUJIAN LAPORAN    

 

4.1  Prosedur Administratif  

Ujian  Laporan dapat dilaksanakan setelah selesainya 

proses pembimbingan. Proses bimbingan minimal 

berlangsung 5 kali dengan proses pengujian berlangsung 

melalui tahapan: 

a. Mahasiswa yang telah siap untuk diuji mendaftarkan 

diri di bagian akademik dengan mengisi formulir 

Permohonan Ujian  Laporan prakerin dan 

menyerahkan: 

1) Salinan Kartu Bimbingan (1 lembar). 

2) Menyerahkan laporan (1 rangkap) 

 

b. Setelah persyaratan ujian dipenuhi dan waktu ujian 

telah ditetapkan, maka mahasiswa harus mengikuti 

ujian  laporan prakerin  sesuai jadwal. 

c. Lain-lain 

Kecurangan dalam ujian  laporan  pada hakekatnya  

adalah kecurangan dalam penulisan  laporan  itu 

sendiri.  Jika kecurangan tersebut ditemukan selama 

ujian berlangsung, maka ujian dibatalkan dan 

mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.  
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Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan menyusun  

laporan yang baru dan diberikan kesempatan 

mengikuti ujian  laporan   secepatnya setelah tiga (3) 

minggu sesudah pelaksanaan ujian tersebut. 

Secara eksplisit keadaan tersebut dicantumkan dalam 

berita acara ujian. Tetapi bila kecurangan tersebut 

ternyata diketahui setelah mahasiswa dinyatakan lulus 

maka Ketua Program Studi  mengusulkan kepada 

Ketua untuk membatalkan kelulusan mahasiswa yang 

bersangkutan. 

 

d. Halangan Mahasiswa dalam Ujian 

1) Apabila mahasiswa berhalangan hadir dan 

menyatakan ketidakhadirannya dengan alasan yang 

dapat diterima sebelum ujian dilaksanakan maka 

Pembantu Ketua I membatalkan pelaksanaan ujian. 

Mahasiswa yang bersangkutan selanjutnya 

mendapat jadwal  pada waktu/tanggal yang lain. 

Konsekuensinya mahasiswa yang bersangkutan 

dianggap belum pernah menempuh ujian tersebut. 

Akan tetapi apabila mahasiswa berhalangan hadir 

setelah waktu/tanggal ujian dengan alasan apapun, 

mahasiswa tersebut dianggap telah menempuh ujian 

dengan nilai nol/gagal atau tidak lulus. 
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2) Dalam hal mahasiswa berhalangan meneruskan / 

melanjutkan ujian yang sedang berlangsung artinya 

mahasiswa telah mengikuti sebagian ujian, maka : 

a) Jika alasan dapat diterima oleh penguji seperti 

sakit mendadak, ujian dapat dibatalkan dan 

ditunda tergantung kepada mahasiswa yang 

bersangkutan mengenai penetapan waktunya 

setelah berkonsultasi dengan Pembantu Ketua I. 

b) Jika alasan tidak dapat diterima seperti 

meninggalkan ujian dan tidak kembali lagi, maka 

tim penguji menyatakan mahasiswa tersebut 

gagal dan ujian ulangan dilakukan 3 bulan 

kemudian. 

Ujian ulangan baik karena halangan dalam segala 

bentuknya maupun karena kegagalan 

pelaksanaan bergantung kepada sisa atau batas 

jangka waktu ujian dan batas studi mahasiswa 

yang bersangkutan. 

e. Penyerahan Berkas  Revisi  kepada Penguji  

Laporan akhir yang telah direvisi  harus diterima oleh 

tim penguji selambat-lambatnya 1 (satu) minggu 

setelah ujian berlangsung. 
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f. Penguji Berhalangan  

Jika seorang penguji berhalangan untuk melaksanakan 

tugas pengujian, maka penguji yang bersangkutan 

harus memberitahukan hal tersebut selambat-

lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian 

berlangsung kepada Pembantu Ketua I dan 

menyerahkan kembali  laporan  dan SK yang telah 

diterimanya. Berdasarkan pertimbangan teknis 

pelaksanaan ujian, maka Pembantu Ketua I dapat 

menetapkan penguji pengganti. 

 

4.2 Pengesahan Pelaksanaan Ujian 

a.   Pengesahan Ujian  

Proses Ujian laporan Prakerin dilaksanakan secara panel 

terhadap beberapa mahasiswa oleh seorang penguji yang 

memiliki keilmuan yang relevan dengan bidang laporan.   

 

b. Pelaksanaan Ujian  

(a) Waktu ujian ditetapkan maksimal selama 45 menit, 

dengan pemaparan isi oleh mahasiswa maksimal 15 

menit. Presentasikan materi  Skripsi   harus 

menggunakan power point yang difasilitasi LCD  

(Liquid Crystal Display). 

(b) Waktu 25 menit dipergunakan untuk ujian  Skripsi    
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(c) Waktu 5 menit berikutnya untuk penentuan hasil. 

 

4.3 Penilaian  

a. Ruang Lingkup    

Ruang lingkup ujian meliputi keseluruhan isi  laporan.   

b. Rentang Penilaian 

Penilaian terhadap ujian  laporan  meliputi tiga aspek, 

yaitu aspek penguasaan isi laporan dan  aspek penulisan 

laporan yang masing-masing dibobotkan setara. 

Rentang nilai menggunakan skala maksimal 100 (atau 

1-100). Penilaian seminar laporan Prakerin  merupakan 

nilai dari penguji  berdasarkan telaah secara menyeluruh 

dari  aspek penilaian.   

 

Setelah  melakukan penilaian ujian laporan, penguji  

selanjutnya merekap nilai dari industri untuk 

memperoleh nilai akhir. Nilai Ujian laporan diperoleh 

dari  rata-rata nilai ujian laporan ditambah  nilai dari 

industri. Peserta ujian dinyatakan lulus jika sekurang-

kurangnya memperoleh nilai 60 (enam puluh). Terhadap 

mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan revisi, maka 

kepada yang bersangkutan  diberikan Daftar Perbaikan  

Skripsi.  
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4.4 Perbaikan  

Adapun prosedur perbaikan  laporan  adalah sebagai berikut 

: 

1) Mahasiswa wajib memperbaiki  laporan sesuai dengan 

masukan penguji dan  mengikuti daftar perbaikan yang 

diterimanya. 

2) Hasil perbaikan  laporan harus ditunjukkan kepada 

dosen penguji untuk disetujui dengan membubuhkan 

tanda tangan pada daftar perbaikan.   

4.5 Kelulusan   

Penilaian penyelesaian program prakerin  diberikan 

kepada mahasiswa yang telah memperoleh sertifikat 

prakerin dan mengikuti sidang prakerin laporannya. 

Perhitungan nilai ujian Prakerin didasarkan atas nilai 

prakerin dan nilai laporan. Rerata nilai yang diperoleh 

dari tempat Prakerin dan nilai ujian laporan menjadi 

nilai akhir Kegiatan Prakerin, dengan ketentuan berikut. 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Keterangan 

80-100 A Lulus 

70-79 B Lulus 

60-69 C Lulus 

50-59 D Tidak Lulus 

0-49 E Tidak Lulus 
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LEMBAR PERSETUJUAN   

 

 

Nama   : 

NIM   : 

Jenjang   : 

Program Studi  : 

Konsentrasi   : 

Judul Laporan  : 

 

 

 

 

      Badung, …… 

Mengetahui     Menyetujui  

Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya,  Pembimbing, 

Ketua Program Studi  

 

 

 

(_____________________)                        (_____________________) 

NIP/NIK                          NIP/NK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3: Contoh  Persetujuan Pembimbing 



40 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN   

 

 

Nama   : 

NIM   : 

Jenjang   : 

Program Studi  : 

Konsentrasi   : 

Judul Laporan  : 

 

 

 

 

      Badung, …… 

Mengetahui     Mengesahkan,  

Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya,  Penguji, 

Ketua Program Studi  

 

 

 

(_____________________)                        (_____________________) 

NIP/NIK                          NIP/NK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4: Contoh  Lembar Pengesahan 
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BERITA ACARA 

 

 

Pada hari ini ___________ tanggal__________ bulan____________ tahun_____________ 

bertempat di ruang____diselenggarakan Seminar Laporan Prakerin  Mahasiswa  jenjang 

Diploma _________ Program Studi _________________,  Konsentrasi ____________ dari 

jam_____s/d______WITA bagi_____orang  mahasiswa.  

  

 

 

Demikian Berita acara ini dibuat  untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 
Badung, ………………… 

Penguji, 

 

 

(______________________________) 

NIP/NIK 

 

 

 

 

 

No Nama Mahasiswa  Kelas/NIM  Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

Lampiran 5: Contoh Berita Acara Seminar Laporan Prakerin  
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UJIAN LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI 

 

 

Hari/tgl : 

Waktu : 

Ruang : 

Bidang :  

Penguji : 

 

Nama Mahasiswa Kelas/ 

NIM 
Pembimbing NILAI Nilai 

Akhir 
Prakerin Ujian 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

Badung, …. 

Penguji, 

 

 
(______________________) 

NIP/NIK 

Lampiran 6: Contoh Form Penilaian Laporan Prakerin  
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LEMBAR REVISI  LAPORAN 

 

Nama   : 

NIM   : 

Jenjang   : 

Program Studi  : 

Konsentrasi   : 

Judul  Laporan  : 

Daftar Revisi   : 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

Proses revisi diberikan waktu 1 (satu) minggu, kecuali ada pertimbangan lain yang 

mendesak.  

 

       Badung, …… 
       Penguji  

 

 

                           

    (_____________________) 

                                                         NIP/NIK 

 

 

 

 

 

Lampiran 7: Contoh Lembar Revisi  
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DAFTAR ISI 

 Halaman 

SAMPUL DALAM 

LEMBAR PERSETUJUAN  

LEMBAR PENGESAHAN 

UCAPAN TERIMA KASIH 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (JIKA ADA) 

DAFTAR BAGAN (JIKA ADA) 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Kegiatan   

1.2 Tujuan Pelaksanaan Kegiatan  

1.3 Kegunaan 

BAB II IDENTIFIKASI TEMPAT PRAKERIN   

2.1 Sejarah hotel  

2.2 Lokasi dan Kepemilikan 

2.3 Fasilitas  

2.4 Layanan Pendukung 

2.5 Struktur Organisasi Departemen  

2.6 Tugas dan Kewenangan masing-masing Jabatan  

BAB III  KEGIATAN PRAKERIN   

3.1 Outlet Penempatan 

3.2 Tugas pada Masing-Masing Shift  

3.3 Keberhasilan yang dicapai 

3.4 Kendala yang dihadapi 

BAB IV PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTEK  

4.1 Persamaan Teori dan Praktek  

4.2 Perbedaan Teori dan Praktek  

Bab V Simpulan dan Saran 

5.1 Simpulan   

5.2 Saran  

Lampiran-lampiran  

Lampiran 8 : Contoh Daftar Isi Laporan Prakerin  



45 

 

 

 

 

 

KARTU BIMBINGAN 

 

Nama  : 

NIM  : 

Jenjang  : 

Program Studi : 

Konsentrasi : 

Judul Laporan   : 

 

No Hari/Tgl Uraian Kegiatan Bimbingan 
Paraf 

Pembimbing 
Ket. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 

Badung,…………… 
Pembimbing 

 

 

(___________________________) 

NIP/NIK 

Lampiran 9: Contoh Kartu Bimbingan 


