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Capaian 
Pembelajaran 

CPL – Prodi   

Kode  Mampu  melaksanakan Kerja Praktek terkait bidang IT di perusahaan/industri yang menghasilkan laporan. 
 

CP – Mata Kuliah  

Kode  1.  
 

Deskripsi 
Singkat Mata 
Kuliah 

Mata kuliah Kerja Praktek ini mewajibkan mahasiswa untuk melakukan magang kerja di perusahaan/industri yang mana bidang kerja yang 
dikerjakan adalah terkait dengan bidang kerja IT sebagai implementasi materi perkuliahan yang telah dipelajari dan melatih kemampuan 
berkomunikasi dan berkoordinasi dalam pekerjaan di lapangan. 

Materi 
Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1.  

 

Pustaka Utama  
Buku Panduan Kerja Praktek 
 

Pendukung  

1. Analisa Perancangan Sistem Informasi (Pressman, Alan Dennis, Sommenville, Worton) 



2. Rekayasa Perangkat Lunak (Pressman) 
3. UML 
4. Analisa Berorientasi Objek  
5. Pengantar Manajemen dan BIsnis 
6. Sistem Informasi Manajemen 
7. Komunikasi dan Etika Profesi 
8. Sistem Jaringan 
9. Pemrograman Web 
10. Teknologi dan Manajemen Pusat Data 
11. Manajemen Proyek 
12. Pemrograman Visual Client Server 
13. Pemrograman Berorientasi Objek 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat Lunak Perangkat Keras 

Ms. Office, Visio, Bahasa Pemgrograman, In-Design PC dan LCD 

Team Teaching Nia Kusuma Wardhani 

Mata Kuliah 
Prasyarat 

 

 

Minggu 
Ke- 

Sub-CP-MK 
(Sebagai Kemampuan 

Akhir yang diharapkan) 

Materi Pembelajaran 
[Pustaka] 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

[estimasi 
waktu] 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Bobot 
Penilaian 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Memahami tema Kerja 
Praktek yang akan 
dilaksanakan 

Topik Kerja Praktek Mahasiswa memahami bidang 
kerja praktek yang akan 
dilaksanakan. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan data, 
memahami bentuk 
penelitian 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari topik di 
lapangan. 

5% 

2 Memahami alasan 
melaksanakan pekerjaan 
yang ditugaskan dan 
analisis permasalahan yang 
terjadi. 

Latar Belakang, Rumusan 
Masalah 

Mahasiswa memahami alasan 
mengangkat topik bidang kerja 
praktek dan permasalahan 
yang akan dikaji.  

Mahasiswa mampu 
menjawab pertanyaan 
dan menangkap 
permasalahan di 
lapangan. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mengamati bahan 
penelitian. 

5% 

3 Memahami  batasan ruang 
lingkup bidang kerja 
praktek, tujuan yang akan 

Batasan, Tujuan, Metode 
Penelitian 
 

Mahasiswa memahami batasan 
ruang lingkup yan dibahas, 
tujuan dari kerja praktek, dan 

Mahasiswa mampu 
menjawab pertanyaan 
dan mengetahui 
metode digunakan. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan  
menampilkan 
tujuan dan 

10% 



dicapai dan metode 
penelitian yang digunakan. 

metode apa yang akan 
diterapkan. 

metode yang 
akan dibuat. 

4 Membuat analisa dari 
proses bisnis yang ada. 

Analisa Sistem Mahasiswa memahami  analisa 
system yang dibuat berkaitan 
dengan kasus yang diteiliti. 

Mahasiswa mampu 
membuat analisa. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
menganalisa 
system.  

5% 

5 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

6 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

7 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

8 Evaluasi tengah semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

10 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

11 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 
mengerti teori 
pendukungnya. 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 
kemampuan 
berkomunikasi 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 
dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 
terdahulu yang 
sesuai.   

5% 

12 Mampu 
mengimplementasikan 
kemampuan teknis dan 

Landasan Teori, 
kemampuan teknis dan 

Mahasiswa memahami 
pekerjaan dan teori yang akan 
mendukung. 

Mahasiswa mampu 
mendapatkan 
pemahaman cara kerja 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mencari teori dan 
penelitian 

5% 



mengerti teori 
pendukungnya. 

kemampuan 
berkomunikasi 

dan teori yang tepat 
sebagai pendukung. 

terdahulu yang 
sesuai.   

13 Mempertanggungjawabkan 
hasil kerja praktek 

Membuat laporan kerja 
praktek  

Mahasiswa dapat memahami 
bidang kerja dan hasil kerjanya 
serta membuat laporan hasil 
kerja praktek  

Mahasiswa mampu 
melakukan kerja 
praktek dan membuat 
laporan kerja praktek. 

Tatap muka, 
dan Diskusi 
(150 menit) 

Tanya jawab dan 
mampu  menguji 
system. 

5% 

14 Mempertanggungjawabkan 
hasil kerja praktek. 

Sidang 
 

Mahasiswa memahami  seluruh 
kerja praktek dan 
mempertanggungjawabkannya. 

Mahasiswa mampu 
menjawab pertanyaan. 

Presentasi  (150 
menit) 

Tanya jawab dan 
mampu  
menjelaskan 
system yang 
dibuat.  

5% 

15 Mempertanggungjawabkan 
hasil penelitian. 

Sidang Mahasiswa memahami  seluruh 
kerja praktek dan 
mempertanggungjawabkannya. 

Mahasiswa mampu 
menjawab pertanyaan.  

Presentasi  (150 
menit) 

Tanya jawab dan 
mampu  
menjelaskan 
system yang 
dibuat. 

5% 

16 Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 


