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KATA PENGANTAR 

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan implementasi 

dari Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem 

Makarim yang antara lain memberikan hak belajar 3 (tiga) semester di luar 

Program Studi kepada Mahasiswa sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 3 

Tahun 2020.  

Selain itu, mengacu pada Peraturan akademik Institut Teknologi Padang selaku 

Perguruan Tinggi memenuhi kebutuhan penerapan Merdeka – Belajar sekaligus 

memfasilitasi mahasiswa dalam menempuh pembelajaran di luar kelas untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa khususnya di dunia 

kerja.  

Program Magang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan 

kreativitas dan kapasitas mahasiswa serta mengembangkan kemandirian 

mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan melalui kenyataan dan kondisi 

lapangan dunia kerja. Selain itu, Perusahaan/ institusi sebagai Mitra Magang juga 

dapat melakukan penanganan permasalahan dan kendala dalam menjalankan 

proses industri dengan memanfaatkan pengetahuan dari latar belakang program 

studi mahasiswa.  

Kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada tim penyusun Buku Pedoman 

Magang Mahasiswa Sarjana Fakultas Teknik ini serta seluruh pihak yang telah 

menyumbangkan ide dan pikiran hingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Buku 

ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami sangat 

mengharapkan saran, masukan, dan kritik dari berbagai pihak. Semoga buku ini 

dapat menjadi acuan yang jelas bagi mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait 

dalam rangka penerapan program magang secara optimal. 

         

Padang, September 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan salah satu kebijakan dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Salah satu program dari kebijakan MB-KM 

adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut 

merupakan amanah dari berbagai regulasi/ landasan hukum pendidikan tinggi 

dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. 

Pengakuan terhadap MB-KM dituangkan ke dalam kurikulum dalam bentuk Mata 

Kuliah Magang. Mata kuliah magang merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri 

yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan bentuk 

pembelajaran non konvensional yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek yang ditentukan oleh 

perusahaan/institusi. 

Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan 

dengan mitra (industri, institusi pemerintah/ swasta, organisasi lain yang di akui) 

dalam kerangka MB-KM. Magang wajib dicantumkan dalam struktur kurikulum 

merdeka belajar Program Studi Sarjana (S1) dan merupakan hak setiap 

mahasiswa untuk menempuhnya. Terdapat beberapa pihak yang terkait yaitu 

mahasiswa, industri/perusahaan, dan program Studi). Program magang 

merupakan salah satu tools sebagai panduan antara teori dan praktik yang akan 

memberikan kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis 

fenomena-fenomena dan perkembangan terbaru dalam dunia kerja yang berkaitan 

dengan bidang ilmunya. Kemampuan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan 

yang siap pakai pada bidang keteknikan. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa 

selama program magang/praktik kerja 1-2 semester (setara 20 sks atau 40 sks) 

yaitu pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama 

magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem 

solving, analytical skills, dsb.), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, 

kerjasama, dsb)).  
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Buku ini disusun menjadi petunjuk bagi Program Studi, Pusat Layanan 

Terpadu yang memuat ketentuan – ketentuan umum pelaksanaan program 

magang mahasiswa Sarjana di lingkungan Fakultas Teknik, Institut 

Teknologi Padang. 

1.2 LANDASAN KEGIATAN MAGANG 

Landasan kegiatan magang antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan tujuan 

tersebut melalui kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.  

2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi  

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Tahun 2020-2024 

4. Peraturan Akademik ITP dengan tambahan pasal kegiatan MBKM dengan 

Nomor 73/SK.27.O10.1/IX/2020. 

5. Delapan Indeks Kinerja Utama Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (IKU 

MBKM) Institut Teknologi Padang No.18/SK.27.O10.1/III/2021 

Pendidikan di Institut Teknologi Padang difokuskan untuk menghasilkan lulusan 

yang siap pakai, sehingga dapat diterapkan sebagaimana diamanatkan pada 

Undang-undang RI No.20 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dengan 

demikian, pada kurikulum pendidikan terdapat muatan-muatan yang bertujuan 

untuk mendekatkan kompetensi peserta didik dengan tuntutan dunia kerja yang 

kelak akan dihadapi setelah menyelesaikan pendidikannya. Pengalaman magang 

di industri, perusahaan maupun institusi, merupakan suatu hal yang penting dan 

harus dirasakan oleh setiap peserta didik.  

Dalam usaha untuk mencapai sasaran tersebut, maka Institut Teknologi Padang 

menetapkan mata kuliah Magang bagi peserta didik, yang implementasinya 

disesuaikan oleh masing-masing Program Studi Sarjana Fakultas Teknik. Pada 

program magang ini, peserta didik melaksanakan kegiatan kurikuler Magang pada 
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suatu industri, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur. Dengan demikian 

para peserta didik akan memperoleh pengalaman, ketrampilan dan keahlian sesuai 

dengan kompetensi yang harus dikuasainya. 

1.3 TUJUAN KEGIATAN MAGANG 

Kegiatan magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat 

secara langsung dalam dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuan. Adapun tujuan 

dan manfaat dari pelaksanaan magang ini antara lain: 

1. Magang dapat memberikan mahasiswa pengalaman kerja profesional di 

lingkungan yang aman dan terstruktur dengan bantuan dari para ahli di 

dunia industri. 

2. Magang dapat meningkatkan keterampilan industri mahasiswa sambil juga 

belajar bagaimana bekerja. 

3. Mahasiswa dapat mempelajari apa peran dan tanggung jawab karir tertentu 

dari orang-orang yang bekerja di lapangan. 

4. Magang dapat membantu mahasiswa untuk mulai membangun jaringan 

profesional yang dapat menjadi sumber bagi mahasiswa. 

5. Membiasakan mahasiswa dengan kultur bekerja yang sangat berbeda 

dengan kultur belajar dari segi manajemen waktu, ketrampilan komunikasi 

serta kerja sama tim. 

6. Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kurikulum di program 

studi. 

7. Memberi kesempatan kepada institusi/industri tempat magang untuk 

mengamati calon lulusan yang unggul yang bila cocok nantinya bisa 

langsung direcruit sebagai pegawai, dan ini dapat mengurangi biaya 

recruitment dan training awal/ induksi. 

1.4 MANFAAT KEGIATAN MAGANG 

Adapun manfaat dalam pelaksanaan magang adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam 

kegiatan perkuliahan; 
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b. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode yang tepat 

terhadap pemecahan permasalahan;  

c. Menumbuhkan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan pasca 

kampus.  

2. Bagi Fakultas  

a. Laporan yang dihasilkan dari kegiatan magang dapat menjadi salah 

satu instrumen audit internal kualitas pembelajaran;  

b. Memperkenalkan program kepada institusi yang bergerak di bidang 

Teknik;  

c. Mendapatkan masukan yang berguna untuk penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;  

d. Terbinanya jaringan kerjasama dengan perusahaan/institusi tempat 

magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan 

antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan 

sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan 

masyarakat. 

3. Bagi Perusahaan/Institusi Tempat Magang  

a. Memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian 

tugas-tugas untuk kebutuhan di unit kerja masing-masing;  

b. Mendapatkan alternatif sumber daya manusia yang telah dikenal 

mutu dan kredibilitasnya sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

proses rekruitmen pegawai;  

c. Mendapatkan masukan terhadap pengembangan keilmuan dari 

perguruan tinggi;  

d. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat antara perusahaan/institusi tempat magang dengan 

Program Studi  

e. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan, dinamis dan 

bermanfaat dengan institusi pendidikan, dimana institusi dapat 

memperoleh informasi terkait dengan perkembangan ilmu yang 

sedang berkembang. 
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1.5 OUTCOME DAN OUTPUT KEGIATAN MAGANG 

Output dari pelaksanaan magang berupa laporan magang yang disidangkan di 

program studi. Sedangkan outcome yang ditujukan dalam pelaksanaan magang 

mengacu pada capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) Prodi sesuai dengan 

KKNI dan SN Dikti.  
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BAB II 

KETENTUAN UMUM 

2.1 MAHASISWA PESERTA MAGANG 

Mahasiswa yang dapat mengajukan Magang harus memenuhi persyaratan berikut:  

1. Mahasiswa aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah; 

2. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal 5 semester. 

3. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.00 (tiga koma nol nol). 

4. Memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan 

ketua prodi  

5. Telah mengisi kartu rencana studi sesuai pada semester berjalan  

6. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Program Studi  

2.2 DOSEN PEMBIMBING MAGANG 

Dosen pembimbing Magang adalah dosen Institut Teknologi Padang yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1. Berpengalaman mengajar minimal 1 (satu) tahun di Institut Teknologi 

Padang dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli. 

2. Dosen pembimbing ditunjuk oleh Ketua Program Studi 

3. Jumlah dosen pembimbing adalah 1 (satu) orang 

4. Jumlah bimbingan seorang dosen pembimbing maksimal 5 (lima) orang 

per-semester 

Tugas dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing 

1. Pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam hal sebagai berikut: 

a. Memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat 

magang; 

b. Mengarahkan mahasiwa dalam pelaksanaan magang dan dalam 

membuat laporan; 
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c. Melakukan kunjungan ke lokasi magang untuk monitoring kegiatan 

magang mahasiswa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 

Prodi; 

d. Penentuan judul laporan; 

e. Mengisi lembar konsultasi bimbingan magang  

f. Mengoreksi keaslian dan kebenaran isi magang; 

g. Memberikan persetujuan kelayakan untuk mengikuti Sidang Magang; 

h. Menghadiri Sidang Magang. 

2. Berperan sebagai ketua sidang magang bagi mahasiswa yang 

dibimbingnya. 

3. Berkoordinasi dengan pembimbing magang dari industri/perusahaan 

terkait dengan pembimbingan mahasiswa magang 

4. Dosen pembimbing harus memastikan bahwa laporan magang bebas dari 

plagiarism dengan pengecekan turnitin maksimal 50%. 

 

2.3 PEMBIMBING LAPANGAN 

Pembimbing lapangan adalah staf tempat kegiatan magang yang ditunjuk oleh 

pimpinan industri/perusahaan tempat magang untuk memberikan bimbingan 

teknis bagi mahasiswa yang mengikuti magang. 

Tugas Pembimbing Lapangan 

1. Memberikan bimbingan dan pengarahan mengenai kegiatan di lapangan 

yang berkaitan dengan kegiatan Magang 

2. Memberikan saran dan solusi terhadap berbagai permasalahan yang 

dihadapi mahasiswa selama Magang. 

3. Memberikan penilaian kerja mahasiswa selama Magang.  

4. Berkoordinasi dengan dosen pembimbing mahasiswa magang 

2.4 TEMPAT MAGANG 

Perusahaan/institusi tempat magang merupakan perusahaan/institusi tempat 

mahasiswa mengaplikasikan ilmunya sekaligus menambah ilmu dan pengalaman 

di dunia kerja yang sesuai dengan kompetensinya.  
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Syarat-syarat perusahaan/institusi tempat magang, antara lain: 

1. Perusahaan/ institusi yang telah menjalin kerjasama dengan Institut 

Teknologi Padang 

2. Perusahaan yang telah memiliki status hukum  

3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

5. Institusi Pemerintah  

6. Khusus perusahaan/institusi yang belum menjalin kerjasama dengan 

Institut Teknologi Padang, memberikan pernyataan kesediaan sebagai 

tempat magang mahasiswa. 

Kewajiban Tempat Magang 

1. Memberikan Profil Perusahaan atau informasi yang sejenis kepada 

mahasiswa calon peserta magang. Profil perusahaan dapat pula berupa 

situs web resmi perusahaan.  

2. Melakukan koordinasi dengan Program Studi dalam rangka perencanaan, 

penempatan, pelaksanaan dan evaluasi magang.  

3. Merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa peserta 

magang dengan koordinasi dengan Program Studi  

4. Mengarahkan dan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa peserta magang.  

5. Menetapkan person in charge (pembimbing lapangan mahasiswa magang 

untuk mengkoordinasikan kegiatan magang  

6. Menunjuk pembimbing lapangan untuk membimbing mahasiswa magang 

selama kegiatan magang.  

7. Menyediakan fasilitas kerja bagi mahasiswa peserta magang.  

8. Memberikan kelonggaran waktu bagi mahasiswa magang agar dapat 

menulis Laporan Magang  

9. Melakukan koordinasi dengan Program Studi dalam pemantauan dan 

penilaian peserta magang serta memberikan penilaian prestasi mahasiswa 

peserta magang dengan mengisi formulir yang disediakan (Formulir 5) 
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2.5 BENTUK AKTIVITAS MAGANG 

Bentuk aktivitas magang meliputi: 

1. Magang mengimplementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah 

diperoleh dari kegiatan perkuliahan untuk berkontribusi membantu 

pemecahan masalah di berbagai perusahaan/institusi dengan bidang kerja 

sesuai rumpun ilmu fakultas. 

2. Magang memberikan suatu hasil kerja nyata/kongkret pada 

industri/perusahaan tempat magang, seperti: analisis dan hasil atau 

rekomendasi penyelesaian suatu masalah, produk sederhana, desain, 

perencanaan, modul pelatihan, modul prosedur kerja, atau lainnya 

2.6 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN MAGANG 

Sistematika laporan pelaksanaan magang mengacu kepada standar Laporan 

kegiatan dengan judul laporan disesuaikan dengan magang yang telah dilakukan 

mahasiswa (setiap mahasiswa harus dengan judul yang berbeda). Sistematika 

penulisan laporan magang adalah sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Magang 

1.2   Maksud dan Tujuan Magang 

1.3   Ruang Lingkup Magang 

1.4   Manfaat Magang 

1.5   Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang 

BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN/INSTITUSI 

2.1 Sejarah Perusahaan/Institusi 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Institusi 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Institusi 

BAB 3 PELAKSANAAN MAGANG  

3.1 Bidang Kerja/Divisi 

3.2 Studi Kasus 

3.3 Analisis dan Pembahasan 

BAB 4 KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran dan Rekomendasi 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Ketentuan Isi Laporan Magang 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

a. Mahasiswa menguraikan latar belakang dari topic yang dipilih dalam 

laporan Magang. 

b. Memaparkan arti penting dan relevansi pemilihan lokasi serta focus 

yang dipilih kaitannya dengan peminatan. 

c. Menguraikan tentang latar belakang pemilihan bidang atau seksi 

untuk dijadikan focus kegiatan Magang. 

1.2 Maksud dan Tujuan Magang 

Maksud Magang menunjukkan apa yang dilakukan pada kegiatan 

Magang, antara lain: 

a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Magang. 

b. Melakukan Magang sesuai dengan latar belakang pendidikan. 

Tujuan Magang menunjukkan apa yang akan diperoleh di tempat 

Magang, misalnya: 

a. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang suatu bidang 

pekerjaan 
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b. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan yang 

sesuai dengan teori yang diperoleh dibangku kuliah. 

1.3 Ruang Lingkup Magang 

Ruang lingkup Magang menjelaskan apa saja yang akan masuk kedalam 

pembahasan serta batasan-batasannya. 

1.4 Waktu dan Tempat Magang 

a. Waktu Magang menjelaskan tentang rincian waktu dari tahapan-

tahapan kegiatan Magang 

b. Tempat Magang menjelaskan tentang jenis lembaga beserta nama 

dan alamatnya. 

BAB 2 PROFIL PERUSAHAAN/INSTITUSI 

2.1 Sejarah Perusahaan/Institusi  

a. Waktu berdirinya, visi dan misi perusahaan 

b. Perkembangan usaha/ruang lingkup usaha 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan/Institusi 

Menjelaskan bentuk organisasi serta fungsi dan tugas dari setiap unit 

kerja. 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Institusi 

Memaparkan tentang kegiatan umum di tempat Magang. 

BAB 3 PELAKSANAAN MAGANG  

3.1 Bidang Kerja 

Menjelaskan bidang pekerjaan yang dilakukan, misalnya SOP pekerjaan 

masing-masing bidang (dalam bentuk flowchart); dan menjelaskan 

kaitan bidang pekerjaan yang dikerjakan dengan bidang-bidang kerja 

lain dalam perusahaan (jika ada). 

3.2 Landasan Konseptual 

Mahasiswa menguraikan konsep, teori, standar, atau landasan hukum 

yang terkait dengan topik Laporan Magang. 

3.3 Analisis 

a. Mahasiswa menguraikan kasus/masalah yang menjadi topik 

pembahasan. 
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b. Uraian kasus/masalah mencakup latar belakang, substansinya, dan 

dampak yang ditimbulkan (jika ada). 

c. Mahasiswa menganalisis kasus/masalah tersebut dengan 

menggunakan konsep, teori, standar, atau landasan hukum yang 

relevan. 

d. Analisis bukan mendeskripsikan konsep, teori, standar, atau landasan 

hukum yang sudah ada, namun menggunakan konsep, teori, 

standar, atau landasan hukum untuk menjelaskan dan 

membandingkan dengan kasus/masalah yang diangkat. 

e. Uraian mengenai konsep, teori, standar, atau landasan hukum harus 

menyebutkan referensi yang valid, handal, dan terkini. 

BAB 4 KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Mahasiswa menyimpulkan pendapatnya tentang kasus/masalah yang 

dianalisis 

4.2 Saran 

Merupakan rekomendasi dari hasil yang diperoleh selama Magang 

berlangsung. 

Naskah Laporan 

Format Kertas 

1. Penulisan laporan Magang menggunakan  

⚫ Jenis Kertas : HVS 

⚫ Warna  : putih polos 

⚫ Berat  : 80 gram/m2  (HVS 80 GSM) 

⚫ Ukuran  : A-5 (148 mm x 210 mm)  

2. Ukuran huruf 11 cpi, jenis huruf times new roman, dengan jarak 1 spasi, 

kecuali pada halaman kulit (cover) yakni spasi 1,5. 

3. Ukuran huruf untuk halaman kulit (cover), halaman judul, dan halaman 

pengesahan dan lembar pernyataan keaslian mengacu pada format terlampir 

(Format 2 sampai dengan Format 5). 
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4. Sampul tebal (hard cover) dengan warna kuning (kode: FFFF00) 

5. Antar Bab. dibatasi dengan kertas pembatas berlogo ITP dengan warna yang 

sama dengan warna cover (kode: FFFF00). 

Jarak Tepi Pengetikan 

Batas pengetikan naskah laporan dalam bentuk buku (bolak-balik) ditinjau dari tepi 

kertas 

1. Halaman Ganjil 

⚫ Batas tepi kiri  : 2,5 cm 

⚫ Batas tepi atas  : 2 cm 

⚫ Batas tepi kanan  : 1 cm 

⚫ Batas tepi bawah : 1 cm 

2. Halaman Genap 

⚫ Batas tepi kiri  : 1 cm 

⚫ Batas tepi atas   : 2 cm 

⚫ Batas tepi kanan : 2,5 cm 

⚫ Batas tepi bawah : 1 cm 

(Dapat dilihat pada Format 1)  

 

 Pengetikan 

1. Pengetikan harus menggunakan komputer dan diketik dengan huruf Times 

New Roman tipe normal pada keseluruhan laporan. 

2. Ukuran huruf halaman kulit, halaman judul dan halaman pengesahan sesuai 

dengan format terlampir, ukuran font size 11 (khusus untuk judul dapat 

dipakai ukuran 12) dengan jarak 1 spasi. Untuk pengolah kata yang lain dapat 

dipakai penyesuaian. 

3. Huruf miring digunakan untuk menunjukkan istilah asing, untuk menegaskan 

istilah tertentu dan untuk menuliskan judul buku atau majalah. Huruf tebal 

digunakan untuk menegaskan istilah tertentu dan bisa untuk judul bab atau 

subbab. 

4. Naskah harus rata kanan dan kiri (Alignment-nya justify). 

5. Judul Bab hendaklah diketik dengan huruf besar dan diletak ditengah-tengah 

antara tepi kiri dan tepi kanan.  
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6. Setiap Bab harus dimulai diatas kertas halaman baru. Bab dan bahagian dalam 

bab harus diberi judul. Judul diketik dengan huruf tebal dan tidak digaris 

bawahi.  

7. Huruf pertama dalam setiap perkataan sub-judul harus huruf besar dan 

ditebalkan (Bold).  (contoh: sub bab 2.2  Studi Literatur), dsb.  

Penomoran  

1. Nomor halaman ditempatkan pada pojok kanan bawah (footer from bottom) 

0,8 cm dari tepi bawah dan 1 cm dari tepi kanan dengan ukuran 10 cpi jenis 

huruf Times New Roman. 

2. Halaman judul, halaman pengesahan, halaman rangkuman, halaman kata 

pengantar, halaman daftar isi (dengan, halaman daftar tabel (jika ada) diberi 

nomor dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, dst.) ditulis dibagian kanan 

bawah. Khusus pada bagian halaman judul dan halaman pengesahan nomor 

tidak ditampilkan. 

3. Halaman Pendahuluan (Bab I) sampai Lampiran diberi nomor halaman secara 

berurut (mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dst.) ditulis dibagian kanan bawah 

4. Penomoran Bab, dan Sub-Bab ditetapkan seperti contoh berikut sebagai 

berikut: 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Dst 

 

BAB II 

INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN TEMPAT MAGANG 

2.1 Sejarah Singkat  

2.2 Struktur Organisasi 

2.3 Dst 
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5. Penomoran rumus dilakukan per-Bab, (contoh : penomoran rumus pada 

Bab II) : 

Tegangan (σ) =
𝑃

𝐴
…………………..……………………………………… (2.1) 

Dimana : P = Beban (kg) 

A = Luas penampang (cm2) 

6. Penomoran tabel ditulis per-Bab, ditempatkan diatas tabel dan rapat kiri 

tabel, dan dijelaskan sumbernya, (contoh : penomoran tabel pada Bab II): 

Tabel 2.1. Nilai Rasio 

      

      

      

(Sumber : Chezy, 1975) *ukuran font 10cpi 

7. Penomoran gambar ditulis per-Bab, ditempatkan dibagian bawah tengah 

gambar, dan dijelaskan sumbernya. (contoh: penomoran gambar pada Bab 

II): 

 

Gambar 2.1. Hubungan Antara Tegangan dan Regangan [3] 

Bahasa 

Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku berdasarkan kaedah 

ejaan yang telah disempurnakan. 

1. Bentuk kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua, 

tetapi disusun dalam bentuk pasif, kecuali dalam penyajian ucapan terima 

kasih pada kata pengantar. 



 
 

 
Buku Pedoman Magang Sarjana  

Fakultas Teknik –ITP 

 

 

 

22 

2. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang sudah di-Indonesiakan. 

Jika terpaksa harus memakai istilah asing, harus menggunakan huruf italic. 

3. Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan, akhiran dan tanda baca 

secara tepat. 

 

Kutipan 

1. Kutipan langsung harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-

katanya, ejaan, maupun tanda baca. Kalau huruf asli kutipan yang 

bersangkutan bukan huruf Latin, harus diganti dengan huruf Latin.  

2. Kutipan menggunakan bahasa selain bahasa Inggris harus diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini ditempatkan dibawah kutipan dengan 

1 spasi, dengan cara penulisan yang sama dengan cara penulisan kutipan. 

3. Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan kedalam teks 

biasa berspasi 1 dengan menggunakan tanda petik pada awal dan akhir 

kalimat kutipan. Kutipan yang panjangnya lima baris atau lebih, diketik dengan 

spasi 1 dengan mengosongkan 4 karakter dari kiri dengan jarak 1 spasi. 

4. Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian kalimat maka pada 

bagian itu diberi titik sebanyak tiga buah. Kalau dari suatu kutipan yang 

dihilangkan itu langsung sampai pada akhir kalimat, maka titik tersebut 

berjumlah 4. 

5. Jika ditiadakan satu kalimat atau lebih dalam kutipan itu, maka diketik titik-

titik berspasi sepanjang satu baris. 

6. Setiap kalimat yang dikutip atau dirujuk dalam penulisan laporan harus 

dijelaskan sumbernya. 

7. Untuk kutipan tidak langsung, sumbernya tetap harus dituliskan dan dalam 

penulisannya harus diubah susunan katanya namun tidak merubah arti atau 

maksudnya. 

8. Dalam penulisan laporan sebaiknya menghindari kutipan langsung kecuali 

memang sangat dibutuhkan.  

9. Pencantuman sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka menggunakan 

IEEE style (Institute of Electrical Engineers) 
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Daftar Isi 

1. Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI 

yang diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik. 

2. Daftar isi sebaiknya bukan diketik, tetapi dengan memakai fasilitas yang 

tersedia pada Word Processor (Table of Contens). 

Daftar Pustaka 

Dalam penulisan daftar pustaka menggunakan IEEE style (Institute of Electrical 

Engineers), ketentuannya adalah sebagai berikut : 

1. Referensi dengan IEEE style menggunakan angka numerik yang diletakkan 

dalam kotak persegi atas rujukan yang diambil dan menaruhnya pada akhir 

kalimat. 

2. Angka numerik yang terletak dalam kotak persegi tersebut dibuat sama persis 

dengan daftar pustaka pada halaman akhir karya ilmiah. 

3. Sistem penomoran harus berurut mulai dari [1], [2] dan seterusnya, selain itu 

juga harus diurutkan sesuai dengan referensi yang diambil sebagai rujukan 

dalam materi karya ilmiah. 

4. Kaedah penulisannya diatur sesuai standar penulisan daftar pustaka IEEE style 

sebagai berikut : 

Daftar entri harus sama persis dengan urutan numerik yang sama dengan 

teks. 

a. Nama pertama dari penulis dituliskan dalam bentuk inisial dan nama 

belakang ditulis lengkap. 

b. Huruf pertama pada kata pertama sebuah artikel atau judul bab   ditulis 

kapital, sedangkan untuk judul buku ditulis huruf kapital pada awal setiap 

kata. 

c. Judul artikel atau judul bab diberikan tanda kutip, sedangkan judul buku, 

jurnal, dan website dicetak miring. 

d. Berikut ini format penulisan dan contoh penulisan daftar pustaka dengan 

menggunakan IEEE style : 

1) Artikel dalam Jurnal 

[##] Pengarang(s), “Judul artikel,” Judul Jurnal, vol.#, no.#, hal, bulan dan 

tahun terbit. 
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Contoh : 

[1] S.K. Kenue, “Limited angle multifrequency deffiaction tomography,” 

IEEE Trans. Sonic Ultrason, vol. SU-29, no. 6, pp. 213-217, July 1982. 

2) Buku 

Keseluruhan buku 

[##] Pengarang(s), Judul Buku, Edisi (jika ada), Tempat Publikasi: Penerbit, 

Tahun terbit. 

Contoh : 

[2] P.M. Morse and H. Feshback, Methods of Theoretical Physic. New 

York: McGraw Hill, 1953. 

Bagian dari buku 

[##] Pengarang(s), “Judul Bab,” , Judul Buku, Edisi (jika ada). Tempat 

Publikasi : Penerbit, Tahun, halaman. 

Contoh : 

[3] P.S. Meszaros, S.Lee and A. Laughlin, “Information processing and 

information technology career interest and choice amoung high school 

students,” Reconfiguring the Firewall, Wellesley: A K Peters, 2007, 77-86. 

3) Artikel dari Proceding (seminar/workshop) 

[##] Pengarang (s), “Judul artikel”, Judul Proceding, hal, tanggal 

pelaksanaan seminar, tahun. 

Contoh : 

[5] R. Frinkel, R. Taylor, R. Bolles, R. Paul, “An overview of AL, 

programming system for automation,” in Proc. Fourth Int. Join Conf 

Artif.Intel., pp. 758-765, Sept. 3-7, 2006. 

4) Outline/website 

[##] Pengarang (s), “Judul dokumen,” Judul website atau pemilik, Tanggal 

Publikasi. [Online]. Tersedia : URL [Diakses tanggal bulan tahun] 

Contoh : 

[13] B. Paynter, “Robodinos: what could possibly go wrong?”, Wired,

 20 Juli 2009, [Online]. Tersedia: 

http://www.wired.com/entertainment/magazine/17-08/st_robotdinos 

[Diakses: 25 Juli 2010]. 

 

 

 

http://www.wired.com/entertainment/magazine/17-08/st_robotdinos
http://www.wired.com/entertainment/magazine/17-08/st_robotdinos
http://www.wired.com/entertainment/magazine/17-08/st_robotdinos
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Catatan: 

1. Penulisan Sub-Bab di atas merupakan acuan minimal, dan jika dibutuhkan Sub-

Bab tersebut boleh ditambahkan atau disesuaikan dengan keperluan penulisan 

laporan Magang. 

2. Tabel dan gambar yang berisi data-data yang berkaitan langsung dengan 

laporan Magang ditempatkan pada isi laporan, dengan menuliskan sumbernya. 

Sedangkan untuk data-data pendukung ditempatkan pada lampiran. 

3. Untuk mempertahankan konsistensi serta meningkatkan akurasi penulisan 

kutipan, sangat disarankan untuk menggunakan alat bantu piranti lunak yang 

dapat mengatur format kutipan dan rujukan secara automatik. Contoh 

beberapa alat bantu yang dapat digunakan antara lain EndNote, Reference 

Manager, fasilitas References pada piranti pengolah kata Microsoft Word, 

ataupun BibTeX/JabRef yang digunakan pada LaTeX. 

2.7 PENGUJI SIDANG MAGANG 

Penguji sidang magang memenuhi ketentuan berikut: 

1. Penguji Magang berjumlah 3 (tiga) orang termasuk pembimbing. 

2. Penguji tamu dapat berasal dari industri/perusahaan tempat magang. 

3. Syarat sebagai penguji telah bertugas mengajar minimal 2 (dua) tahun atau 

telah memiliki jabatan fungsional. 

4. Penguji ditunjuk oleh Ketua Program Studi (Formulir 8). 

5. Tugas dan wewenang Penguji antara lain: 

a. Mengoreksi dan mengomentari laporan Magang dengan mengisi format 

saran yang telah disediakan (Formulir 9), jika diperlukan; 

b. Mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa yang di uji; 

c. Memberikan penilaian kepada mahasiswa yang di uji secara objektif; 

d. Berwewenang memutuskan apakah mahasiswa yang di uji lulus atau tidak, 

yang dinyatakan dalam blanko berita acara (Formulir 10), atau 

menangguhkan pemberian nilai sampai mahasiswa yang diuji 

menyelesaikan tugas khusus yang diberikan. 

e. Mengisi blanko nilai yang telah disediakan (Formulir 11); 
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2.8 PANITIA SIDANG MAGANG 

Panitia sidang magang memenuhi ketentuan berikut: 

1. Panitia Sidang terdiri dari seorang ketua dan seorang Panitera. 

2. Panitia Sidang ditugaskan oleh Ketua Program Studi. 

3. Ketua Sidang adalah dosen pembimbing, bertugas memimpin dan 

mengarahkan Sidang. 

4. Panitera bertugas menyiapkan blanko saran, berita acara Sidang, dan blanko 

nilai (Formulir 9-11), serta mengumpulkan dan merekap nilai Sidang 

mahasiswa, selanjutnya menginputkan nilai Magang mahasiswa ke dalam 

sisfo, dengan catatan mahasiswa tersebut telah menyerahkan laporan yang 

telah dijilid dan disahkan oleh pembimbing, penguji, dan Ka Prodi. 
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BAB III 

MEKANISME MAGANG 

3.1 ALUR MEKANISME MAGANG 

Alur mekanisme magang adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

Gambar 1. Alur Mekanisme Magang 

Catatan Penting: 

1. Magang merupakan mata kuliah mandiri dari implementasi dari Kurikulum 

MB-KM salah satu dari pilihan bagi mahasiswa untuk menempuh 

perkuliahan di luar kampus. Mahasiswa yang mengajukan magang telah 

menempuh dan lulus mata kuliah minimal 5 (lima) semester. 
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2. Pada proses pengajuan magang, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah 

magang atau mata kuliah yang dikonversi ke mata kuliah magang sejumlah 

20 SKS. 

3. Kegiatan magang dilaksanakan minimal 5 (lima) bulan selama hari kerja, 

pada hari Senin sampai Jumat dalam satu minggu sebanyak lima hari kerja.  

4. Monitoring dan evaluasi kegiatan magang dilakukan oleh Pembimbing 

lapangan dan Dosen pembimbing. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara 

rutin oleh Dosen pembimbing secara daring minimal 1 (satu) kali/minggu.  

5. Konversi nilai magang dilakukan oleh Program Studi. 

 

3.2 PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN 

MAGANG 

Prosedur perencanaan dan pendaftaran (pra pelaksanaan) magang meliputi: 

1. Mahasiswa yang akan melaksanakan magang wajib mengisi KRS dengan 

matakuliah sejumlah 20 SKS (konversi nilai magang berdasarkan rubrik 

yang ditetapkan oleh prodi) 

2. Mahasiswa melakukan observasi atau mencari informasi lowongan di 

tempat melakukan magang. 

3. Mahasiswa mengisi form permohonan magang di Sisfo ITP. 

4. Mahasiswa menyerahkan formulir permohonan magang ke PLT untuk 

diproses  

5. PLT membuat Surat permohonan magang yang akan dikirim oleh 

mahasiswa bersangkutan ke perusahaan/institusi tujuan tempat Magang 

(Formulir 1) 

6. Mahasiswa yang diterima oleh perusahaan/institusi harus melapor ke PLT 

untuk diberikan surat pengantar magang yang dikeluarkan oleh Fakultas. 

(Formulir 4) 

7. Mahasiswa yang diterima magang, harus mengisi form data mahasiswa 

magang di sisfo untuk dibuatkan surat tugas pembimbing magang yang 

ditunjuk oleh program studi. (Formulir 3) 

8. Mahasiswa yang ditolak perusahaan/institusi dengan surat penolakan dari 

perusahaan/insatansi maka mahasiswa tersebut harus melaporkan ke 
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program studi dan mencari perusahaan/institusi magang yang lain dan 

kembali mengikuti prosedur pendaftaran pendaftaran magang.  

 

3.3 PELAKSANAAN MAGANG 

Kegiatan magang dilaksanakan minimal 5 (lima) bulan selama hari kerja, pada hari 

Senin sampai Jumat dalam satu minggu sebanyak lima hari kerja.  Kegiatan yang 

dilaksanakan mahasiswa bersifat membantu pelaksanaan tugas-tugas pada 

bagian/divisi tertentu dilingkungan perusahaan/institusi yang bersangkutan. 

Pelaksanaan magang dibimbing oleh pembimbing lapangan dari 

perusahaan/institusi tempat magang dan Dosen Pembimbing yang ditunjuk oleh 

Ketua Prodi. Mahasiswa magang wajib koordinasi dengan dosen pembimbing 

minimal 1(satu) kali dalam seminggu. 

Selama membimbing mahasiswa magang, pembimbing lapangan dan Dosen 

Pembimbing melaksanakan kewajibannya salah satunya saling berkoordinasi 

terkait informasi aktivitas/kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama magang, 

penempatan divisi/posisi mahasiswa magang, kesesuaian bidang kompetensi 

mahasiswa dengan aktivitas magang yang dilaksanakan mahasiswa di lokasi 

magang, etika mahasiswa magang dan informasi lainnya.  

Kewajiban mahasiswa Magang  

Adapun kewajiban mahasiswa peserta magang adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa magang wajib koordinasi dengan dosen pembimbing minimal 1 

(satu) kali dalam seminggu 

2. Menaati segala ketentuan dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan oleh 

institusi/perusahaan, termasuk menjaga kerahasiaan institusi/perusahaan 

3. Melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh perusahaan/institusi 

dengan kualitas sebaik – baiknya sesuai waktu yang diberikan. 

4. Membawa attitude, akhlak, sikap kepribadian dan tata-krama yang baik 

5. Memelihara kejujuran dan kedisiplinan 

6. Berlatih menumbuhkan kemampuan untuk memadukan dengan baik, 

antara arahan pembimbing lapangan dengan inisiatif dan kemandirian 

dalam menyelesaikan tugas. 

7. Berlatih menumbuhkan kapabilitas dan profesionalitas dalam bekerja 
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8. Menjaga nama baik almamater 

9. Mahasiswa wajib membawa buku Catatan Kegiatan Harian, diisi dan 

ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan  

10. Menyusun dan mempresentasikan laporan kepada para pembimbing. 

 

3.4 MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN 

MAGANG 

Monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan Magang dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin oleh Dosen pembimbing 

secara daring minimal 1 (satu) kali/bulan.  

2. Dosen Pembimbing melakukan kunjungan ke lokasi magang sesuai jadwal 

yang disepakati di Prodi.  

3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pihak Prodi (Dosen Pembimbing 

magang) bersama manajemen perusahaan/institusi. 

4. Pada saat Monev mahasiswa magang menyampaikan capaian atau 

termasuk kendala-kendala yang dihadapi selama melaksanakan program 

Magang.  

5. Kegiatan Monev menjadi forum komunikasi antara pihak 

perusahaan/institusi, mahasiswa, serta dosen pembimbing dalam 

memantau proses Magang.  

6. Informasi-informasi dari kegiatan monitoring akan menjadi bahan yang 

akan dievaluasi Prodi dan perusahaan/institusi untuk meningkatkan 

keberhasilan kegiatan Magang selanjutnya. 

3.5 PELAPORAN MAGANG 

Selesainya mahasiswa magang dari perusahaan/institusi tempat magang, 

mahasiswa diwajibkan menyusun Laporan Magang yang disusun berdasarkan 

bimbingan dari dosen pembimbing. Laporan yang telah disidangkan dan telah 

disetujui pembimbing dan narasumber kemudian dicetak sebanyak 3 eksemplar 

sesuai dengan format (sistematika) dan ketentuan yang dijelaskan dalam Bab 2. 
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Laporan diserahkan ke Perpustakaan Institut Teknologi Padang untuk di arsipkan, 

serta kepada pembimbing dan untuk mahasiswa sendiri. 

3.6 SIDANG MAGANG 

Sidang magang dilaksanakan bertujuan untuk menguji tingkat pemahaman, 

wawasan dan keilmuan mahasiswa, yaitu berupa pengetahuan lapangan, ilmu-

ilmu dasar keahlian dan ilmu keahlian untuk berkarya serta wawasan lain yang 

diperoleh selama kegiatan magang. 

Syarat Sidang Magang 

Mahasiswa yang dinyatakan dapat mengikuti sidang Magang adalah yang telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Telah menyelesaikan laporan Magang dan disetujui oleh Dosen 

Pembimbing untuk disidangkan. 

2. Telah menyelesaikan persyaratan administrasi yang ditetapkan ITP. 

Prosedur Pendaftaran Sidang Magang 

Prosedur pendaftaran sidang Magang sebagai berikut: 

1. Mahasiswa meminta persetujuan Sidang dari dosen pembimbing dan Ka 

Prodi. 

2. Mahasiswa mendaftar ke PLT dengan melampirkan: 

a. Bukti Surat Keterangan Selesai Magang, Lembar Penilaian dari 

Pembimbing Lapangan (Formulir 5) dan buku Catatan Kegiatan Harian 

Magang. 

b. Surat permohonan Sidang Magang yang telah disetujui oleh dosen 

pembimbing dan Ka. Prodi (Formulir 7) 

c. Surat keterangan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi 

dan keuangan dari Pusat Layanan Terpadu (PLT). 

d. Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk disidangkan 

sebanyak 2 (dua) rangkap. 

e. Surat pernyataan bebas plagiasi 

3. PLT berkonsultasi dengan Ketua Program Studi untuk menetapkan hari 

dan tanggal Sidang, dan membuatkan jadwal Sidang dan undangan untuk 

penguji (Formulir 8) 
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4. Mahasiswa menerima undangan dan jadwal Sidang dari PLT paling lambat 

3 hari setelah pendaftaran dan 3 hari sebelum jadwal Sidang. 

5. Mahasiswa mengirimkan undangan dan jadwal Sidang serta laporan 

Magang ke pembimbing dan penguji, minimal 2 hari sebelum jadwal 

Sidang dilaksanakan. 

  Pelaksanaan Sidang Magang  

1. Sidang Magang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Undangan dan Laporan Magang telah diterima Penguji paling lambat 2 

(dua) hari sebelum pelaksanaan Sidang. 

b. Pembimbing wajib hadir pada Jadwal Sidang yang telah ditentukan. 

c. Sidang baru dimulai setelah pembimbing dan penguji hadir. 

d. Dokumen-dokumen yang diperlukan pada acara Sidang telah lengkap 

(Formulir 09-11). 

e. Pembimbing bertindak sebagai ketua Sidang. 

2. Jumlah dosen penguji maksimal 2 (dua) orang. 

3. Jika penguji berhalangan menghadiri Sidang, maka Ka. Prodi berhak 

menetapkan penguji pengganti berkoordinasi dengan PLT agar perubahan 

tim penguji pada berita acara (Formulir 10) dapat disiapkan kembali. 

4. Jika ada penguji yang tidak menghadiri Sidang tanpa pemberitahuan, Ka 

Prodi berhak menunjuk Penguji Pengganti. 

5. Sidang Magang dibagi atas 5 (lima) sesi, yaitu; 

⚫ Sesi 1        :Pembukaan oleh Moderator/Ketua Sidang 

⚫ Sesi 2        :Presentasi Laporan Magang oleh Mahasiswa 

⚫ Sesi 3        :Masukan/Saran-saran/Tanya jawab dengan Penguji 

⚫ Sesi 4        :Rapat Tim Penguji 

⚫ Sesi 5        :Penutup 

6. Peserta Sidang diwajibkan memakai pakaian baju kemeja putih dengan 

celana dasar hitam dan memakai dasi bagi laki-laki, serta baju putih 

dengan rok hitam bagi wanita. 

7. Mekanisme pelaksanaan sidang magang selanjutnya dapat ditentukan oleh 

Program Studi.   
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BAB IV 

PENILAIAN 

4.1 PENYETARAAN BOBOT 

SKS merupakan satuan beban studi pada mata kuliah yang dapat diambil oleh 

mahasiswa, dalam berbagai bentuk pembelajaran atau pengakuan keberhasilan 

mahasiswa mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi. SKS dibagi kedalam 

matakuliah setiap semester, dimana pada setiap semester diakuai paling sedikit 

selama 16 minggu pemebelajaran efektif. 1 sks magang efektif diakui setara 

dengan seratus tujuh puluh menit (170 menit)/minggu/semester. Maka satu (1) 

sks magang dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan 

magang, sehingga 20 sks magang setara sembilan ratus enam koma enam puluh 

tujuh jam (906,67 jam). Untuk kegiatan magang selama delapan (8) jam per hari, 

maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari atau 5,66 bulan. 

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 

dengan program magang pada Fakultas Teknik mengikuti bentuk terstruktur 

(structured form) dan bentuk bebas (free form). Adapun penyetaraan bobot 

tersebut adalah dua puluh sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata 

kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan 

magang/praktek kerja. 

4.2 PENILAIAN LAPORAN MAGANG 

Nilai dari perusahaan/institusi diberikan oleh pembimbing lapangan sesuai dengan 

form penilaian magang (Formulir 5). Catatan Harian magang dan form penilaian 

harus ditandatangani oleh pembimbing lapangan dan stempel perusahaan/ 

institusi tempat magang. Penilaian dari dosen pembimbing didasarkan penilaian 

dokumen berikut:  

1. Catatan harian Magang 

2. Lembar penilaian Magang oleh pembimbing lapangan 

3. Laporan magang 

4. Lembar penilaian sidang magang oleh penguji sidang magang. 
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Mekanisme Penilaian Sidang Magang 

Ketentuan Penilaian Sidang Magang antara lain: 

1. Penilaian Sidang Magang dilakukan oleh masing-masing penguji. Penilaian 

Sidang mencakup komponen relevansi bidang ilmu, kemampuan 

menjelaskan isi laporan, kemampuan menganalisis, dan kemampuan 

menjawab pertanyaan yang diturunkan menjadi rubrik penilaian untuk 

dasar konversi ke nilai matakuliah MBKM. 

2. Penilaian semua komponen tersebut dilakukan secara objektif sesuai 

dengan kemampuan Mahasiswa. 

3. Aspek dan bobot penilaian Sidang adalah sebagai berikut: 

*Nilai = 55% x Hasil penilaian dari perusahaan/Institusi/lembaga tempat 

Magang (pada Formulir 5) 

4. Dalam Sidang Magang mahasiswa diuji dalam waktu maksimal 2 jam atau 

120 Menit untuk setiap mahasiswa. 

5. Nilai diberikan dalam bentuk angka oleh masing-masing dosen penguji. 

 

Nilai Akhir Rata-Rata 

 

Nilai Rata-Rata 

Yudisium 
Angka Huruf 

≥ 80 – 100 A Cemerlang 

≥ 75 < 80 B+ Sangat Baik 

≥ 65 < 75 B Baik 

≥ 60 < 65 C+ Lebih dari cukup 

≥ 55 < 60 C Cukup 

≥ 45 < 55 D Kurang 

<45 E Gagal 

6. Hasil Sidang Magang dinyatakan dalam bentuk: Lulus, dan Tidak Lulus. 

No. Komponen Penilaian Magang Bobot(%) 

1 Relevansi Bidang Ilmu PRODI/Rubrik 

2 Kemampuan menjelaskan isi laporan PRODI/Rubrik 

3 Kemampuan menganalisis PRODI/Rubrik 

PRODI/Rubrik 4 Kemampuan menjawab pertanyaan PRODI/Rubrik 

5 

 

Hasil penilaian dari perusahaan/Institusi/lembaga 

tempat Magang  

55 

Total 100 
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7. Batas waktu untuk penyelesaian revisi laporan ditetapkan oleh Tim 

Penguji. 

8. Nilai hasil Sidang dipegang oleh Panitera untuk selanjutnya direkap oleh 

PLT. 

9. Hasil rekap nilai sidang dari berita acara sidang diserahkan ke Program 

Studi untuk di lakukan konversi nilai.  

10.  Nilai peserta Sidang diumumkan sewaktu penutupan acara Sidang, 

kecuali bagi peserta Sidang tertentu berkasus.  

4.3 KONVERSI MATA KULIAH UNTUK MAGANG 

Konversi nilai dilakukan pada semester yang sama dengan kegiatan magang 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah mengajukan atau menginformasikan secara tertulis ke 

program studi terkait kegiatan magang yang akan dilakukan.  

2. Mahasiswa telah menginformasikan rencana dan tempat kegiatan magang. 

3. Ketua Prodi bersama tim akademik (KBK Prodi) melakukan penilaian 

konversi SKS mata kuliah yang relevan ataupun menolak usulan mahasiswa 

yang bersangkutan dari kegiatan Magang yang dilaksanakan. 

4. Ketua Prodi bersama tim akademik (KBK Prodi) melakukan verifikasi dan 

validasi untuk menilai mata kuliah yang memiliki keselarasan CPMK dengan 

kegiatan Magang berdasarkan rencana kegiatan Magang yang diajukan 

5. Prodi menyampaikan ke mahasiswa hasil verifikasi berupa daftar mata 

kuliah yang dapat dikonversikan dengan kegiatan Magang 

6. Mahasiswa mengisi KRS mata kuliah yang akan dikonversikan dengan 

kegiatan Magang pada semester yang sama dengan persetujuan dosen 

Penasihat Akademik (PA) sesuai batas waktu yang ditentukan dalam 

kalender akademik ITP 

7. Mahasiswa menyerahkan laporan setelah pelaksanaan Magang 

8. Ketentuan konversi nilai magang ditentukan oleh Program Studi sesuai 

dengan kurikulum Prodi.  

9. Nilai hasil konversi di Program Studi diserahkan ke PLT untuk diinputkan ke 

Sisfo ITP.  
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10. Nilai dientri ke Sisfo oleh Panitera setelah mahasiswa menyerahkan laporan 

yang telah dijilid serta telah disahkan oleh pembimbing, penguji, dan Ketua 

Prodi. 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Konversi Mata Kuliah Untuk Kegiatan Magang Mahasiswa Sarjana 

Fakultas Teknik ITP 

 

 

 

 

 

MEKANISME KONVERSI MATA KULIAH UNTUK MAGANG 

MAHASISWA SARJANA FAKULTAS TEKNIK ITP 
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BAB VI  

SANKSI DAN PENUTUP 

Berikut merupakan sanksi-sanksi saat pelaksanaan Magang tidak sesuai dengan 

prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan: 

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan Magang padahal perusahaan/institusi 

yang dituju telah mengirim jawaban penerimaan, tidak boleh mengajukan 

permohonan Magang baru dalam semester yang sama. 

2. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun ketika 

melakukan aktifitas Magang, maka Magangnya dianggap batal.  

3. Lama waktu yang diperlukan untuk melakukan seluruh aktifitas sebuah Magang 

maksimal 1 semester, jika tidak menyelesaikan pada masa tersebut, 

mahasiswa dianggap tidak lulus mata kuliah Magang atau mata kuliah yang 

dikonversikan ke Magang.  

4. Lama penyerahan buku laporan akhir Magang (ke perpustakaan ITP) tidak 

melebihi 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus sidang Magang.  

5. Segala hal yang belum tertuang dalam peraturan ini akan diserahkan 

keputusannya pada Pimpinan Fakultas Teknik Institut Teknologi Padang 

dengan tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari pihak terkait. 

Dengan demikian Program Kegiatan Magang diharapkan mampu meningkatkan 

kemampuan intelektual calon lulusan dan serta memperkenalkan program studi 

kepada masyarakat. Saran dan masukan sangat diperlukan agar program 

matakuliah Magang dapat menjadi tolak ukur mutu serta relevansi calon lulusan 

masing masing program studi di lingkungan Fakultas Teknik Institut Teknologi 

Padang. 
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Formulir 1 
 

SURAT PERMOHONAN MAGANG  
 
Yth, 
Ka. Prodi Teknik ………….. 
Institut Teknologi Padang 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : ................................................................. 
NIM : ................................................................. 
Program Studi : ............... 
 
Mohon dapat melaksanakan Magang pada semester .........Tahun Akademik ......... / 
........... 
 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya jelaskan bahwa sampai saat ini saya telah 
Lulus Mata Kuliah dengan total ............ sks dan telah memenuhi persyaratan untuk dapat 
melaksanakan Magang sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pedoman Magang (Bab II ) 
 
Bersama Surat Permohonan ini juga saya lampirkan Kelengkapan Persyaratan Magang yang 
sudah ditanda tangan oleh Penasehat Akademik dan diketahui oleh Ketua Program Studi. 
 
Saya berjanji akan mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Magang 
ini. Demikian permohonan ini saya ajukan, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. 
 
Menyetujui, Padang, ....../....../............ 
Penasehat Akademik, Pemohon, 
 
 
.....................................                                       ..................................... 
 

Menyetujui, 
a.n. Kepala Pusat Layanan Terpadu – ITP 

 
 
 

............................................ 
 
Bagian ini diisi oleh Ketua Program Studi (berdasarkan usulan mahasiswa yang bersangkutan) 

 
Tempat Magang : ................................................................................ 
Pembimbing : ............................................................................... 
 

Program Studi Teknik …………... 
 Ketua, 
 

 
 

………………………..… 
        NIDN………….………. 
 
*Proses pengisian formulir ini dilakukan di Manajemen MAGANG di mahasiswa.itp.ac.id dan divalidasi oleh 
Ka.Program Studi (Ka.Prodi) 
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Formulir 2 

 (Kop Surat Program studi) 

 

KELENGKAPAN PERSYARATAN Magang 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penasehat Akademik (PA) dari mahasiswa dibawah 
ini  : 
Nama   : ................................................................. 
NIM   : ................................................................. 
Program Studi   : Teknik ............. 
 
Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa ini telah Memenuhi Kelengkapan Persyaratan 
Magang *) diantaranya : 
 

No Persyaratan Pengajuan Keterangan  

1. Terdaftar Aktif pada Semester Magang diajukan KRS Mahasiswa/ cek sisfo 

2. 
Telah Lulus Mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan 
Magang yang akan diambil 

Cek Sisfo / disetujui PA 

3. Lulus minimal 80 Sks Cek Sisfo/ disetujui PA 

5. Telah mengikuti kuliah dari semester 1 – 4 Cek Sisfo/ disetujui PA 

6. IPK minimal 3.00 Cek Sisfo/ disetujui PA 

7. Formulir Magang (disisfo) dan Bukti Pembayaran 
Online Form/bukti 
pembayaran 

8. 
Nilai telah di clearing Pembimbing Akademik dan Telah Lulus 
matakuliah Prasyarat (disisfo) 

Upload Persetujuan PA 

9. Melampirkan sertifikat pembekalan magang Upload Sisfo 

*Otomatis disisfo atau upload di kolom keterangan jika memenuhi persyaratan (oleh PA atau dosen 
yang bersangkutan) 
 

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. 
 
Diketahui Oleh:  Padang, 
........./........./............ 
Ketua Program Studi Teknik …………….. S  Penasehat Akademik, 
 
 
 
 
----------------------      ---------------------- 
 
 

 
*Proses pengisian formulir ini  dilakukan di Manajemen MAGANG di mahasiswa.itp.ac.id  dan divalidasi 
oleh Penasehat Akademik (PA) 
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Formulir 3 

 

(Kop Surat Fakultas) 
Nomor          :        

Hal               : Pembimbing Magang  
 

 
Yth.(Nama Dosen pembimbing) 

Dosen Teknik……………. 
 
Dengan Hormat, 
 

Sehubungan dengan mahasiswa Program Studi Teknik………….. Institut Teknologi Padang 
yang akan melaksanakan Magang, dengan ini kami menunjuk saudara sebagai 
pembimbing Magang bagi mahasiswa yang tersebut ini: 

 
N I M Nama Tempat Magang Jadwal Magang 

    

 

 
Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 
  
 
 Padang,…………………20… 

Dekan, 
 

 
 

----------------------- 
 

NIDN : …………… 

 
 

 
 

Tembusan : 
 

1.Dosen yang bersangkutan 
 

2.Arsip 
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Formulir 4 

 

(Kop Surat Fakultas) 
 

Nomor          :      

Hal               :Permohonan Magang ke Perusahaan/institusi 
 

 
Yth. Nama perusahaan/Institusi/lembaga 

Alamat perusahaan/institusi/lembaga. 
 

Dengan hormat, 

 
Dalam rangka pelaksanaan Magang (Magang) bagi mahasiswa Program Sarjana Teknik….. 
Institut Teknologi Padang (ITP), maka kami meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat 
menerima mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini untuk Magang di Institusi/lembaga 
/ Perusahaan yang bapak pimpin: 
 
Nama                   :     
N I M                    :     
 
Magang yang diajukan adalah untuk tanggal …. sampai dengan ……. Namun jadwal tersebut 
dapat disesuaikan dengan ketentuan dari perusahaan tempat Magang. 
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 
 
 
 
 
 

 Padang,…………………20… 
Dekan, 

 

 
 

----------------------- 
 

NIDN : …………… 
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Formulir 5 

 

LEMBAR  PENILAIAN MAGANG 
PEMBIMBING LAPANGAN 

 
 
 
Nama Tempat Magang  :   ........................................................   
Alamat Tempat Magang  :   ........................................................   
   ..........................................................  
   ..........................................................  
Nama Pembimbing Lapangan :    ..........................................................  
Nama Proyek/kegiatan  :   ........................................................   
Alamat Proyek/kegiatan  :   ........................................................   
   ..........................................................   
Nama Mahasiswa  : .........................................................   
NIM  :   ........................................................   
Program Studi  :   ........................................................  
  

No Aspek Yang Dinilai Nilai Saran 

1 Sikap    

2 Kerja sama  

3 Pengetahuan  

4 Inisiatif   

5 Keterampilan   

6 Kehadiran   

 Jumlah    

 Nilai Rata- rata  

 

       Catatan : 

1. Setiap Lembar Penilaian digunakan untuk 

menilai 1 orang mahasiswa. 

2. Penulisan nilai dalam bentuk angka. 

3. Lembar Penilaian agar diberi stempel dan 

tanda tangan. 

4. Lembar Penilaian ini mohon segera 
diberikan dalam amplop tertutup ke 
jika mahasiswa telah selesai Magang. 

.................,.....................20... 

Pembimbing Lapangan 

 

…………………….. 

 

 

 

(.........................................) 
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Formulir 6 

LEMBARAN KEGIATAN 
KONSULTASI MAGANG 

 

 
Nama   :   
N I M    :   
Program Studi  :   
Judul Laporan Magang  :   

 
No Tanggal Komentar / Saran Pembimbing Paraf 

   
 

 
 
 

 

 
PADANG,                        20… 

 

Pembimbing 
 
 
 
 

…………………………. 
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Formulir 7 

 (Kop Surat Fakultas Teknik) 
 
Perihal: Permohonan Sidang Magang  

 

Yth. Ketua Program Studi Teknik ……………. 
Institut Teknologi Padang 

 
Dengan hormat, 

Berdasarkan hasil konsultasi Dosen Pembimbing, dengan ini saya mengajukan permohonan 
untuk mengikuti Sidang Magang  dengan data-data: 

 

Nama  :  
NIM  :  
No. Telp/HP             :  

  Program Studi          :  
  Judul Laporan Magang   :  

 
Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: 

- Foto copy laporan Magang (Magang) 2 (dua) rangkap 
- Daftar nilai sementara yang sudah ditanda tangani oleh dosen Pembimbing Akademik 

- Surat keterangan telah menyelesaikan Magang dari perusahaan 
- Surat pernytaan bebas plagiasi ditanda tangani oleh pembimbing 

 

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. 
Disetujui untuk Sidang Magang                                              Padang,     20….... 

Pembimbing,                                                                        Pemohon, 
 

 
 

…………………………                                                                   ……………………………. 
 

 

 
 

Narasumber : 

1.   .............................. 
2.   .............................. 

 

 

Jadwal Sidang Magang   
: 

.............................. 

Hari/Tanggal         : .............................. 

Pukul                    : .............................. 

Centang KRS Magang* (semester berjalan)                      Padang,                        20… 

SKS Berjalan (SISFO)= ……. SKS                                       
Ka. Prodi. Teknik …………………., 

Total SKS (SISFO)     = .….. SKS 

Total SKS (FORLAP)  = .....SKS 
 

*) Diisi oleh PLT Fakultas              …………………………... 

    NIDN. …………………. 
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Formulir 8 

 (Kop Surat Fakultas Teknik) 
 

Nomor   : 
 

 
Padang……………. 20  

Lamp     : 1 (Satu) berkas   

Hal        : Penguji / Narasumber   

 

 

Yth.(Nama Dosen Penguji). 

Dosen Teknik ……………. 

 

Dengan Hormat, 

Sehubungan dengan adanya mahasiswa Program Studi Teknik ………………. Fakultas 

Teknik Institut Teknologi Padang, yang akan melaksanakan Sidang Magang maka 

diminta kesediaan Saudara sebagai Penguji / Narasumber pada: 

Hari / Tanggal : 

Pukul  : 

Tempat  : 

Nama  : 

N I M  : 

Judul  : 

Demikian hal ini disampaikan, atas kesediaan dan kehadiran diucapkan terima kasih. 

 

 

 

Ka. Prodi. Teknik ……………. 

 

Dosen Pembimbing : 

- ………………… 

 Narasumber / Penguji : 

- …………………… 

……………………………………. 

NIDN : …………………. 

 

 

 

 



 

 
 

46 

 

Formulir 9 

 

LEMBARAN SARAN DAN KOREKSI PENGUJI SIDANG MAGANG 
 

Setelah dilakukan Sidang Magang atas mahasiswa dibawah ini: 
 
Nama   : 

N I M   : 

Program Studi  : 

Judul Magang  : 

 

maka, diminta untuk memperbaiki hal-hal sebagai berikut: 
 

SARAN:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tanggal Sidang Magang :   ……………………….. 
 

Tanggal Batas Akhir Revisi   :  ……………………….. (1 minggu setelah Sidang) 
 

Tandatangan Ketua Sidang   :..................... 
 

 

Lembaran Persetujuan Jilid Laporan Magang 
 
Setelah dibaca dan dikoreksi semua perubahan dinyatakan diterima 
 

 

Ketua Sidang/Pembimbing :  .............................. 

 
Penguji 1   :   .............................. 

 
Penguji 2   :   .............................. 
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Formulir 10 

(Kop Surat Fakultas Teknik) 
 

BERITA ACARA SIDANG MAGANG 
Nomor: …………………………………………………… 

 
 

Pada Hari Ini ………….. Tanggal …………………………  Tahun 20…. telah dilangsungkan 

Sidang Magang Program Studi Teknik…………… (Sarjana), Fakultas Teknik Institut 

Teknologi Padang, atas mahasiswa : 

Nama   :   

N I M   :   

Judul Laporan Magang :   

Hasil   : Dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS 

Dengan Nilai  : 

 

NILAI A B+ B C+ C D E 

 
≥ 80 – 100 ≥ 75 < 80 ≥ 65 < 75 ≥ 60 < 65 ≥ 55 < 60 ≥ 45 < 55 <45 

4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.00 0.00 

 
 (Isi Kolom Nilai Dengan Nilai Angka, Lingkari Nilai Huruf Pada Rentang Nilai Yang Berkenaan) 

 
Tim Penguji : 

 
1. (Nama Penguji)                       1.(Tanda Tangan) 
 
2. ………………………………….     2.………………………………… 
 
 
3………………………………….         3………………………………… 

 
Panitia Sidang Magang: 

Ketua Sidang,                 Panitera,                                                                                  
 
 

 
…………………………...                                                                …………….                                                                                                    
NIDN. …………………. 

 
Disahkan Oleh: 

        Ka. Prodi. Teknik ………………….., 
 
 
 

………………………………… 
NIDN. ……………………. 
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Formulir 11 

PENILAIAN SIDANG MAGANG 
 
 
 

Sidang Magang atas mahasiswa : 
 

Nama                            :   
NIM                             : 
Program Studi              :   
Judul Magang             : 

 

Rincian Penilaian            : 
 

 

NO Aspek Penilaian (Nilai Maksimum) Nilai 

1 Relevansi bidang ilmu PRODI/Rubrik 

2 Kemampuan menjelaskan isi laporan PRODI/Rubrik 

3 Kemampuan menganalisis PRODI/Rubrik 

4 Kemampuan menjawab pertanyaan PRODI/Rubrik 

5 Hasil penilaian dari perusahaan/Institusi/lembaga tempat 
Magang  

55% 

 Total Nilai [maks 100]  

*Nilai = 55% x Hasil penilaian dari perusahaan/Institusi/lembaga tempat Magang 
 

 

Padang, …………………….. 20…. 
 

Penguji, 

 

 

 
………………………………….. 
NIDN…………………………. 

Catatan: 

Nilai 

Rentang Nilai Huruf Angka 
Mutu ≥ 80 – 100 A 4.00 

≥ 75 < 80 B+ 3.50 

≥ 65 < 75 B 3.00 

≥ 60 < 65 C+ 2.50 
 
 

≥ 55 < 60 C 2.00 

≥ 45 < 55 D 1.00 

<45 E 0.00 
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Format 1 

 

Jarak Tepi Pengetikan Halaman Ganjil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 cm 

2 cm 

1 cm 

2,5 cm 

Kertas A5  

(148 mm x 210 mm) 
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Jarak Tepi Pengetikan Halaman Genap 

 

 1 cm 

2 cm 

1 cm 

2, 5cm 

Kertas A5   

(148 mm x 210 mm) 
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Format 2 

 (Cover) 

 

JUDUL* (14 cpi) 

LAPORAN MAGANG (12 cpi) 

Pelaksanaan : .... ………. 20…. s/d ….  ……… 20…. *(12 cpi) 

 

 

 

 

 

Lambang (3 cm x 4 cm) 

 

 

 

NAMA MAHASISWA (12 cpi) 

NIM. (12 cpi) 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK (14 cpi) 

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG (14 cpi) 

(Bulan, 20__)* (14 cpi) 

* menyesuaikan 
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Format 3 

 (Halaman Judul) 

JUDUL*  (14 cpi) 

LAPORAN Magang (14 cpi) 

 

 

Karya Tulis Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Kelulusan  

Mata Kuliah Magang Pada Program Studi Teknik _________ (12cpi) 

 

 

 

 

 

Lambang   (3 cm x 4 cm) 

 

 

NAMA MAHASISWA (12 cpi) 

NIM (12 cpi) 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK (14 cpi) 

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG (14 cpi) 

(Bulan, 20__)* (14cpi) 

 

 

* menyesuaikan 
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Format 4 

 (Lembaran Pengesahan) 

 

LEMBAR PENGESAHAN (14 cpi) 

LAPORAN MAGANG(14 cpi) 

 

JUDUL*   (12 cpi) 

 

 

 

 

 
 

 

NAMA MAHASISWA(12 cpi) 

NIM (12 cpi) 

 

 

Disetujui    Oleh : 

Pembimbing 

 

 

(__________________________ ) 

NIDN……………………….. 

 

  

 

Disahkan Oleh : 

Ketua Program Studi Teknik_____* 

 

 

(___________________________ ) 

NIDN. ………………………. 

(12 cpi) 

 

 

 

(12 cpi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas Photo 

terbaru  

4 x 6 
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Format 5 

 (Lembaran Pernyataan Keaslian) 

 

PERNYATAAN KEASLIAN ISI  

LAPORAN MAGANG 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 

Nama    : ______________________ 

No. BP    : ______________________ 

Program Studi   : Teknik _____________ (Sarjana) 

Judul Magang   : _______________________________________________________ 

      _______________________________________________________ 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Magang yang telah saya buat ini merupakan hasil karya 

sendiri, dan bukan merupakan duplikasi, serta tidak mengutip sebagian atau seluruhnya karya orang lain, kecuali 

yang telah disebutkan sumbernya. 

 

 

Padang, ………………… 

 

 

 

(_________________________) 

 Nama & tanda tangan 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 Surat pernyataan bebas plagiasi 
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Surat Pernyataan Bebas Plagiasi 
 

 

Kepada : 

Ketua Program Studi Teknik ……………….(Sarjana) 

 

 

Dengan ini kami menyerahkan hasil deteksi plagiasi Laporan Magang, sesuai ketentuan yang berlaku 

yang telah di uji dengan perangkat lunak anti plagiat sebagai syarat pengajuan Sidang Magang. 

Judul :  

   

   

   

NAMA  :  

NIM :  

Program Studi :  

Nilai Kesamaan :  

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 ................................., …............................. 

Mengetahui,  Penulis 

Pembimbing,  

 

 

 

......................................... .........................................  

 

 

 

 

Catatan : Lampirkan hasil pengecekan (maksimum 50%  kesamaan) 

 


