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Kata Pengantar 
 
Pedoman penulisan praktik keinsinyuran ini di buat sebagai panduan bagi mahasiswa 

Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) Fakultas Teknik Universitas Indonesia 

(FTUI) yang mengikuti panduan yang telah dibuat oleh UI namun kemudian disesuaikan 

dengan kebutuhan PS PPI agar punya satu kesatuan format. Dengan panduan ini, diharapkan: 

1. Bagi mahasiswa PPI jelas dalam format penulisan laporan tugas akhirnya yaitu laporan 

praktik keinsinyuran, jelas dari segi isi laporan dan jelas dengan ketentuan formulir 

administratif lainnya. 

2. Bagi dosen pembimbing laporan praktik keinsinyuran, buku ini bisa jadi pegangan dan 

pedoman pada saat proses pembimbingan laporan. 

 
 
Apabila ada hal-hal yang belum dimasukkan di dalam buku pedoman ini atau bila ada 

perubahan aturan lagi dari UI, maka pedoman ini akan mengikuti perkembangan tersebut. 

Semoga buku ini bermanfaat. 

Terima kasih 
 
 
 
 
Depok, 11 Agutus 2022 

Ketua PS PPI FTUI 

 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Fitri Yuli Zulkifli, ST., MSc., IPU 
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1. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PRAKTIK KEINSINYURAN 
 
 
Sistematika Penulisan Laporan Praktik Keinsinyuran ini dibagi menjadi tiga bagian: (a) 

awal; (b) isi; dan (c) akhir. 

 
1.1 Bagian Awal 

Bagian Awal Laporan terdiri atas: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

d. Halaman Pengesahan 

e. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih (jika diperlukan) 

f. Laporan 

g. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan Inggris) 

h. Daftar Isi 

i. Daftar Tabel (jika diperlukan) 

j. Daftar Gambar (jika diperlukan) 

k. Daftar Rumus (jika diperlukan) 

l. Daftar Notasi (jika diperlukan) 

m. Daftar Lain (jika diperlukan) 

n. Daftar Lampiran (jika diperlukan) 
 
 
1.2 Bagian Isi 
Bagian Isi Laporan terdiri atas: 

Bab 1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 
2.1 Rumusan Masalah 
3.1 Tujuan 
4.1 Manfaat 
5.1 Batasan Masalah 
6.1 Sistematika Penulisan 

Bab 2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka terdiri dari Profil perusahaan dan landasan teori yang terkait dengan 

judul praktik keinsinyuran. Judul Bab 2 ini disesuaikan dengan teori yang digunakan 

di dalam Bab 2. 
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Bab 3. Metodologi 
Metodologi terdiri dari metode pelaksanaan praktik keinsinyuran yang disertakan 

link video yang telah dibuat terkait praktik keinsinyuran yang telah dikerjakan. 

Bab 4. Hasil Analisis dan Rekomendasi 

Hasil analisis dan rekomendasi terdiri dari hasil dan pembahasan penyelesaian masalah 

praktik keinsinyuran. 

Bab 5. Kesimpulan dan Saran 
 
 
1.3 Bagian Akhir 

Bagian Akhir Laporan terdiri atas: 

a. Daftar Referensi 

b. Daftar Pustaka (jika ada) 

c. Lampiran (jika ada) 



4 
 

c)  
 

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

 
 

Universitas Indonesia 

2. KETENTUAN PENULISAN LAPORAN PRAKTIK KEINSINYURAN 
 
 

Penampilan merupakan faktor penting untuk mewujudkan laporan Praktik Keinsinyuran yang 

rapi dan seragam. 

2.1 Kertas 

Spesifikasi kertas yang digunakan: 

- Jenis : HVS 

- Warna : Putih polos 

- Berat : 80 gram 

- Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 
 

2.2 Pengetikan 

Ketentuan pengetikan adalah sebagai berikut: 

a) Posisi penempatan teks pada tepi kertas: 

- Batas kiri : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas kanan : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas atas      : 3 cm dari tepi kertas 

- Batas bawah : 3 cm dari tepi kertas 

b) Setiap halaman pada naskah Tugas Akhir, mulai Abstrak sampai Daftar Referensi 

harus diberi “auto text” pada footer dengan tulisan Universitas Indonesia (Arial 10 

poin cetak tebal), ditulis pada posisi rata kanan (align right). 

 
Gambar : Posisi Penempatan Teks pada Tepi Kertas 
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c) Huruf menggunakan jenis huruf Times New Roman 12 poin (ukuran sebenarnya) 

dan diketik rapi (rata kiri kanan – justify). 

d) Pengetikan dilakukan dengan spasi 1,5 (Line spacing = 1.5 lines). 

e) Huruf yang tercetak dari printer harus berwarna hitam pekat dan seragam. 

f) Bila ada kata/istilah dalam Bahasa Inggris di dalam kalimat Bahasa Indonesia, maka 
kata Bahasa Inggris tersebut harus di rubah font ke Italic. 

 
2.3 Penomoran Halaman 

Penomoran halaman tidak diberi imbuhan apa pun. Jenis nomor halaman ada dua macam, 

yaitu angka romawi kecil dan angka latin. 

2.3.1 Angka Romawi Kecil 

a. Digunakan untuk bagian awal Tugas Akhir (lihat butir 2.1), kecuali Halaman Sampul 

b. Letak: tengah 2,5 cm dari tepi bawah kertas. 

c. Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

2.3.2 Angka Latin 

a. Digunakan untuk bagian isi Tugas Akhir dan bagian akhir Tugas Akhir. 

b. Letak: sudut kanan atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kanan 

kertas untuk halaman sebelah kanan 

c. Letak: sudut kiri atas; 1,5 cm dari tepi atas kertas dan 3 cm dari tepi kiri kertas 

untuk halaman sebelah kiri 

d. Khusus untuk halaman pertama setiap bab, penomorannya diletakkan di tengah, 

2,5 cm dari tepi bawah kertas dan ditempatkan pada halaman sebelah kanan 

2.4 Halaman Sampul 

Halaman Sampul Tugas Akhir Program Profesi Insinyur (PPI), secara umum, mempunyai 
karakteristik sebagai berikut: 

a. Halaman Sampul Tugas Akhir terbuat dari karton tebal dilapisi kertas linen cokelat. 

b. Semua huruf dicetak dengan tinta kuning emas dengan spasi tunggal (line spacing = 

single) dan ukuran sesuai dengan contoh di Lampiran 1. 
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Ketentuan Halaman Sampul 

a. Diketik simetris di tengah (center). Judul tidak diperkenankan menggunakan 

singkatan, kecuali nama atau istilah (contoh: PT, UD, CV) dan tidak disusun 

dalam kalimat tanya serta tidak perlu ditutup dengan tanda baca apa pun. 

 
Logo UI : Logo Universitas Indonesia dengan diameter 2,5 cm dan dicetak 

dengan warna emas 

Universitas 

Indonesia Judul 

Jenis atau jenjang Tugas Akhir (skripsi, laporan praktik keinsinyuran, tesis, 

disertasi) Nama 

NPM 

Fakultas 

Program 

Studi 

Tempat 

Bulan & Tahun disahkannya Tugas Akhir dan dituliskan dalam angka dengan 

format 4 digit (contoh: Januari 2022) 

 
b. Informasi yang dicantumkan pada punggung halaman sampul adalah: jenis tugas 

akhir, dan judul tugas akhir. Informasi yang dicantumkan seluruhnya 

menggunakan huruf besar, dengan jenis huruf Times New Roman 12 poin, dan 

ditulis di tengah punggung halaman sampul (center alignment). 

c. Halaman sampul muka tidak boleh diberi siku besi pada ujung-ujungnya. 
 
 

2.5 Halaman Judul 

Halaman Judul Tugas Akhir, secara umum, adalah sebagai berikut : 

a. Format Halaman Judul sama dengan Halaman Sampul, hanya ada penambahan 

keterangan tujuan disusunnya Tugas Akhir. 

b. Semua huruf ditulis dengan spasi tunggal (line spacing = single) dan ukuran sesuai 

dengan format pada butir 4.2. 
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2.6 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman Pernyataan Orisinalitas ditulis dengan spasi ganda (line spacing = double), tipeTimes 

New Roman 12 poin dengan posisi di tengah-tengah halaman (center alignment) sesuai dengan 

format pada butir 4.3. 

 

2.7 Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan Tugas Akhir ditulis dengan dengan spasi tunggal (line spacing = single), 

tipe Times New Roman 12 poin sesuai dengan format pada butir 4.4. 

 

2.8 Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

Apabila isi bagian ini berupa ucapan-ucapan terima kasih kepada berbagai pihak, maka 

menggunakan judul Ucapan Terima Kasih. Apabila isi bagian ini merupakan kata-kata yang 

mengantarkan ke isi tugas akhir, maka menggunakan judul Kata Pengantar (contoh kata pengantar 

di awal pedoman ini). 

Halaman Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih Tugas Akhir, secara umum, adalah sebagai 

berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, spasi 1,5 (line spacing = 

1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan format pada butir 4.5. 

b. Judul Kata Pengantar atau Ucapan Terima Kasih ditulis dengan tipe Times New Roman 

12 poin, dicetak tebal dan huruf besar. 

c. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai dari pihak luar, lalu keluarga 

atau teman. 

d. Jarak antara judul dan isi Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih adalah 2 x 2 spasi. 
 
 

2.9 Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan 

Akademis 

Halaman Pernyataan, secara umum, adalah sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi 1,5 (line spacing 

= 1.5 lines) dan ukuran sesuai dengan format pada 4.6. 

b. Khusus untuk judul Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan 

huruf besar (kapital) dengan spasi tunggal (line spacing = single) 
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2.10 Abstrak/Abstract 

Ketentuan penulisan Abstrak adalah sebagai berikut: 
a. Abstrak adalah ringkasan atau inti atau ikhtisar dari Tugas Akhir. 

Abstrak berisi latar belakang tulisan, apa yang dikerjakan dalam tulisan dan kesimpulan dari 

tulisan. 

b. Maksimum 500 kata dalam satu paragraf, diketik dengan tipe Times New Roman 12 poin, 

spasi tunggal (line spacing = single). 

c. Abstrak disusun dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Setiap versi 

bahasa mengikuti ketentuan butir b. 

d. Jika memungkinkan, pengetikan untuk abstrak bahasa Indonesia dan Inggris diletakkan 

dalam satu halaman. 

e. Nama Mahasiswa (tanpa NPM) dan Program Studi ditulis di atas abstrak dengan tambahan 

informasi berupa Judul Tugas Akhir 

f. Di bagian bawah Abstrak dituliskan Kata Kunci. Untuk Abstrak dalam Bahasa Indonesia, 

Kata Kunci diberikan dalam Bahasa Indonesia. Untuk Abstrak dalam Bahasa Inggris, Kata 

Kunci diberikan dalam Bahasa Inggris (dicari padanan katanya). 

g. Semua istilah asing, kecuali nama, dicetak miring (italic). 

Contoh Abstrak dapat dilihat pada butir 3.8. 

h. Isi abstrak ditentukan oleh keilmuan masing-masing. 
 
 

2.11 Daftar Isi 

Halaman Daftar Isi Tugas Akhir secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dengan spasi tunggal (line 

spacing = single). 

b. Khusus untuk judul tiap bab ditulis dengan Times New Roman 12 poin, dicetak tebal dan 

huruf besar (kapital). Format Daftar Isi dapat dilihat pada butir 4.8. 

c. Jarak antara judul dengan isi Daftar Isi adalah 3 spasi. 
 
 

2.12 Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lain 

Ketentuan penulisan Daftar Gambar Tugas Akhir secara umum adalah sebagai 

berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin dalam spasi tunggal (line 

spacing = single) sesuai dengan format pada butir 4.9. 

b. Khusus untuk judul Daftar Gambar ditulis dengan tipe Times New Roman 12 poin, 
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dicetak tebal dan huruf besar (kapital). 
 
 

2.13 Isi Tugas Akhir 

Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan oleh penulis. 

Penjabaran mencakup tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil serta pembahasannya. 

Penggunaan istilah atau judul tiap bab dan subbab, serta penambahan subbab disesuaikan 

dengan kebijakan fakultas masing-masing. Misalnya, ”Tinjauan Pustaka” atau ”Tinjauan 

Literatur”, ”Pembahasan” atau ”Analisis”. Demikian juga dengan Sistematika yang umumnya 

dipakai dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Subbab Derajat Kesatu 

1.1.1 Subbab Derajat kedua Butir yang Pertama 

1.1.2 Subbab Derajat kedua Butir yang Kedua 

1.1.2.1 Subbab Derajat ketiga Butir yang Pertama Tingkatan 

subbab maksimal 3 

 
Ketentuan penulisan untuk setiap bab 

a. Setiap bab dimulai pada halaman baru. 

b. Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah (center), cetak tebal 

(bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik, dan satu spasi simetris tengah (center), 

jika lebih dari satu baris. 

c. Judul bab selalu diawali penulisan kata ‘BAB’ lalu langka Arab yang menunjukkan angka 

dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf kapital, tipe Times New Roman, 12 

poin, dan cetak tebal (bold). 
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Contoh penulisan bab : 

BAB 2 

TEORI PENUNJANG 

 
Perpindahan antar bab tidak perlu diberi sisipan halaman khusus. 

 
 

Suatu yang bukan merupakan subordinat dari judul tulisan harus ditulis dengan sandi 

berikut. 

• Bullet atau huruf: jika tidak akan dirujukdi bagian lain dari tugas akhir, bentuknya 

bebas, asalkan berupa bentuk dasar (bulat, kotak, tanda minus), dan konsisten dalam 

keseluruhan tugas akhir. 

• Huruf: jika akan dirujuk di bagian lain dari tugas akhir, harus digunakan huruf untuk 

menghindari kerancuan dengan penggunaan angka untuk bab dan subbab. Bentuknya 

bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan tugas akhir. Contoh: a. atau a) atau (a). 

Ini merupakan derajat terakhir, dalam arti tidak boleh memiliki subperincian di 

dalamnya. Contoh penggunaan subperincian yang dilarang, sebagai berikut. 

Jenis sistem operasi komputer antara lain: 

o DOS 
o Windows 
o Windows 3.xx 
o Windows 95/98 
o Windows NT 
o UNIX 
o Linux 

 

2.14 Tabel dan Gambar 

Yang tergolong gambar adalah gambar, grafik, dan diagram. Ketentuan pembuatan tabel 

dan gambar adalah sebagai berikut. 

a. Gambar, grafik, dan diagram diberi nama dan semua harus ada narasinya di dalam tulisan 

b. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal kata 

(title case). 
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c. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak 

membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat berdiri 

sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca keterangan dalam teks. 

d. Jika tabel ditulis dalam posisi landskap, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid. 

e. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap halaman. 

f. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar tersebut 

berada. Misalnya tabel 1.1. berarti tabel pertama yang ada di bab 1. Jika dalam suatu 

tugas akhir hanya terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar, maka tidak perlu diberi 

nomor. 

g. Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya (tidak dibuat kapital 

ataupun lowercase) dan disusun berdasarkan abjad. Penulisannya diurutkan dari huruf 

kecil, huruf besar, dan simbol (contoh : a, B, ?) 

h. Penulisan judul tabel dan gambar. 

 Tabel: judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah (center) berjarak 

1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul tabel ditulis langsung mengikuti 

nomor tabelnya. 

 Gambar: judul ditulis di bawah gambar berjarak 1,5 spasi, simetris (center) 

terhadap gambar yang bersangkutan. Judul gambar ditulis langsung mengikuti 

nomor gambarnya. 

i. Penulisan sumber gambar dan tabel. 

 Tabel: sumber tabel (jika bukan olahan sendiri) ditulis di bagian bawah tabel 

berjarak 1,5 spasi dari tabel, huruf tegak tipe Times New Roman 10 poin. Sumber 

yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah diolah kembali”. 

 Gambar: sumber gambar (jika bukan olahan sendiri) harus ditulis di bagian bawah 

judul gambar berjarak 1,5 spasi dari judul gambar, huruf tegak tipe Times New 

Roman 10 poin. Sumber yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah 

diolah kembali”. 

j. Peletakan tabel atau gambar, berjarak tiga spasi setelah teks. Penulisan teks setelah 

tabel atau gambar dilanjutkan dengan jarak 1,5 spasi dari baris terakhir judul gambar. 

k. Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris, penulisannya simetris di tengah 

(center) dan diketik dengan satu spasi. 
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l. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan dilanjutkan dengan 

mengetikkan nomornya dan keterangan “sambungan” dalam tanda kurung. 

m. Jika tabel dan gambar terlalu lebar, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 

 ditempatkan secara memanjang di halaman tersendiri; 

 ditempatkan pada kertas lebar kemudian dilipat agar tidak melebihi format kertas; 

 diperkecil ukurannya sesuai format tugas akhir, tetapi ukuran huruf yang 

tercantum di dalamnya tidak boleh lebih kecil dari 10 poin(ukuran sebenarnya). 

 

2.15 Persamaan Matematika 

Persamaan matematika lebih baik ditulis dalam bentuk yang lazim dalam matematika 

walaupun dalam satu baris. Semua persamaan matematika ditulis dengan tabulasi 1,5 cm 

dari kiri dan harus mempunyai nomor yang diletakkan di sebelahnya dan rata kanan 

terhadap batas kanan pengetikan. Semua persamaan harus ada narasi dan keterangan 

setiap simbol di dalam tulisan 

Contoh: 

M Q 209 43 , 530 + = (5.1) 

Keterangan: 5 artinya persamaan itu ditulis pada bab 5, sedangkan 1 artinya persamaan 

itu adalah persamaan matematika pertama yang ditulis pada bab tersebut. 

 

2.16 Angka 

Penulisan angka mengikuti peraturan yang berlaku pada Pedoman Ejaan yang 

Disempurnakan edisi terbaru. 

 

2.17 Daftar Referensi 

Jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis untuk mencari sumber 

informasi dari berbagai jenis media. Perkembangan itu diikuti oleh perkembangan 

berbagai format penulisan kutipan dan daftar referensi. Setiap fakultas/departemen 

berhak menentukan sendiri format penulisan kutipan yang akan digunakan. PS PPI 

menggunakan format IEEE dalam penulisan acuan dan daftar referensinya. 
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2.18 Lampiran 

Ketentuan pembuatan lampiran adalah sebagai berikut. 

a. Nomor dan judul lampiran ditulis di sudut kanan atas halaman (right-aligned) dengan 

huruf tegak tipe Times New Roman 12 poin. 

b. Judul lampiran ditik dalam satu baris menggunakan huruf kapital di awal kata (title 

case). 

c. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi keterangan 

“lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman (right-aligned). 

d. Isi dan urutan pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan fakultas 



14 
 

3. FORMAT PENULISAN LAPORAN PRAKTIK KEINSINYURAN 
 
 

Bagian ini menampilkan format penulisan tugas akhir yang pembahasan telah 

disampaikan pada bagian 2 tentanng Ketentuan Penulisan Laporan Akhir. Format penulisan 

yang ditampilkan pada bagian ini, meliputi: 

a. Halaman Sampul 

b. Halaman Judul 

c. Halaman Pernyataan Orisinalitas 

d. Halaman Persetujuan 

e. Halaman Pengesahan 

f. Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

g. Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan 

Akademis 

h. Abstrak 

i. Daftar Isi 

j. Daftar Gambar 

k. Penulisan Daftar Referensi 
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3.1 Halaman Sampul   

UNIVERSITAS INDONESIA 
 
 

JUDUL 
(ukuran: 14 Times New Roman, centre) 

 
 
 
 
 
 

LAPORAN PRAKTIK KEINSINYURAN 
(ukuran: 14 Times New Roman, centre) 

 
 
 
 
 
 

NAMA 
NPM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS ................................................................. 
PROGRAM ........................................................................... 

TEMPAT 
TAHUN 
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3.2 Halaman Judul   

UNIVERSITAS INDONESIA 
 
 

JUDUL 
(ukuran: 14 Times New Roman, centre) 

 
 
 
 
 
 

LAPORAN PRAKTIK KEINSINYURAN 
(ukuran: 14 Times New Roman, centre) 

 
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar profesi Insinyur 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAMA 
NPM 

 
 
 
 

FAKULTAS.................................................................... 
PROGRAM STUDI ............................................................. 

KEKHUSUSAN ………………………………… 
TEMPAT 

BULAN & TAHUN 
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3.3 Halaman Pernyataan Orisinalitas 
 
 
 

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
 
 
 

Laporan Praktik Keinsinyuran ini adalah hasil karya 
saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip 

maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 
 
 
 
 
 

Nama : ............................... 
NPM : ............................... 
Tanda Tangan : ............................... 
Tanggal : ............................. 
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3.4 Halaman Persetujuan 
 
 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 
 
 

Laporan Praktik Keinsinyuran ini diajukan oleh 
Nama : 
NPM : 
Program Studi : Program Profesi Insinyur 
Judul : 

 
 
 

Sebagai pelengkap persyaratan mata kuliah Praktik Keinsinyuran dan 
pelengkap persyaratan menjadi Insinyur di bidang Teknik, Universitas 
Indonesia. Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian 
Praktik Keinsinyuran. 

 
 
 
 

MENGETAHUI/MENGESAHKAN 
 

Pembimbing : ................................ ( ......... tanda tangan. .... ) 
 
 

Pembimbing Lapangan : ................................ (.......... tanda tangan ... ) 
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3.5 Halaman Pengesahan 
 
 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

Laporan Praktik Keinsinyuran (P.K) ini diajukan oleh 
Nama : 
NPM : 
Program Studi : 
Judul Laporan P.K : 

 
 
 

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai 
bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Insinyur pada 
Fakultas Teknik, Universitas Indonesia 

 
 
 
 

DEWAN PENGUJI 
 

Pembimbing : ................................ ( .........tanda tangan. ......... ) 
 
 

Penguji : ................................ (.......... tanda tangan......... ) 
 
 
 
 
 

Ditetapkan di : .................... 
 

Tanggal : .......................... 
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UCAPAN TERIMA KASIH/KATA PENGANTAR 
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mencapai gelar Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya 
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(2) pihak X Company yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang 

saya perlukan; 

(3) orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan 

moral; dan 

(4) sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan laporan praktik 
keinsinyuran ini. 

 
 

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan praktik keinsinyuran ini membawa 
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Depok, 20 Juni 2017 

Penulis 
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3.7 Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 

 

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah 
ini: 

 
Nama : 
NPM : 
Program Studi : Program Profesi Insinyur 
Fakultas : 
Jenis karya : Praktik Keinsinyuran 

 
demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty- Free 
Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : 
………………………......................................................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
................................................................................................ 

 
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif 
ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola 
dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak 
Cipta. 

 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 
Dibuat di : ……………………. 

Pada tanggal : ……………………. 
Yang menyatakan 

 
 

( …………………………………. ) 
 

*Karya Ilmiah: karya akhir, makalah non seminar, laporan kerja praktik, laporan magang, 

karya profesi dan karya spesialis 
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3.8 Abstrak 
 
 
 

ABSTRAK 
 

Nama : 
Program Studi : Program Profesi Insinyur 
Judul : 
Pembimbing : 

 
 
 

Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas kemampuan mahasiswa Fakultas Teknik UI 
dalam mencari dan menggunakan informasi secara efektif dalam konteks active learning 
dan self regulated learning selama mereka mengikuti Program Pendidikan Dasar 
Pendidikan Tinggi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. 
Hasil penelitian menyarankan bahwa perpustakaan perlu dilibatkan dalam pengembangan 
kurikulum; materi pendidikan pemakai perpustakaan harus dikembangkan sesuai dengan 
komponen- komponen yang ada dalam information literacy; perpustakaan juga harus 
menyediakan sarana dan fasilitas yang mendukung peningkatan literacy mahasiswa. 

 
Kata kunci: 
Informasi, information literacy, information skills 
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ABSTRACT 
 
 

Name : 
Study Program : Professional Program for Engineers 
Title : 
Supervisor : 

 
 

The focus of this study is the freshman student of Faculty of Engineering at Universitas 
Indonesia experience of acquiring, evaluating and using information, when they enroll in 
“Program Dasar Pendidikan Tinggi (PDPT)”. The purpose of this study is to understand 
how freshman students acquire, evaluate and use information. Knowing this will allow 
library to identify changes should be made to improve user education program at 
University of Indonesia. This research is qualitative descriptive interpretive. The data 
were collected by means of deep interview. The researcher suggests that library should 
improve the user education program and provide facilities which can help students to be 
information literate. 

 
Key words: 
Information literacy, information skills, information 
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3.10 Daftar Gambar 
 

DAFTAR GAMBAR 
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3.11 Penulisan Daftar Acuan 

 
Semua acuan yang ada di dalam daftar acuan harus tertulis pemakaiannya di dalam tulisan. Acuan 

yang pertama ditemui dalam tulisan maka mendapat penomoran yang pertama. Urutan daftar 

acuan mengikuti pertama kali muncul dalam tulisan maka itu menjadi acuan [1] dan seterusnya. 

Jadi daftar acuan tidak mengikuti abjad. 

A. Penulisan acuan dalam tulisan, maka ditulis sebagai berikut: 
Kecelakaan motor di Indonesia mencapai 20% per tahun dari seluruh kecelakaan kendaraan 

[1]. Menurut statistik, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan suatu usaha preventif [2]-[6]. 
 

B. Penulisan acuan dalam gambar bila gambar di ambil dari suatu acuan, maka ditulis 

sebagai berikut: 
 

Gambar 3.1. Anechoic Chamber dengan Nearfield Device [10] 
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C. Penulisan acuan pada tabel bila tabel diambil dari suatu acuan, maka ditulis sebagai 
berikut: 

 
Tabel 2.1 Parameter Antena WLAN [2] 

 

No. Parameter Nilai 
1 Bandwidth 2,4 – 2,485 MHz 
2 Pola Radiasi Omnidirectional 

 
 

D. Penulisan acuan dalam persamaan bila persamaan di ambil dari suatu acuan, maka 
ditulis sebagai berikut: 

 
Persamaan (2.5) digunakan untuk statistik regresi linear [3]: 

y = ax + b (2.5) 
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Adapun format penulisan daftar acuan 
Journal article: 
[1] S. Auzary, K.F. Badawi, L. Bimbault, J. Rabier, R.J. Gaboriaud, P. Goudeau, “Paper Title”, 

J. Phys., vol. III 7, pp. 5 – 10, 1997. 
[2] G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, “On certain integrals of Lipschitz-Hankel type 

involving products of Bessel functions,” Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 
529–551, April 1955. 

[3]  Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on 
magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, 
pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982]. 

 
Electronic publication, information from the internet: 
[4] L. Weiss, Instruction to Authors, Elsevier Publishing,http://www.elsevier.com/authors.html, 

1999. (tanggal di akses: …..) 
 

Conference Proceeding: 
[5] J.J. Favier, D. Camel, “Paper Title”, Proceedings of the Eight International Conference on 

Crystal Growth, York, U.K., 1986, p.50. 
 

Monograph, edited book, book: 
[6] M.J. Carr, C.E. Lymar, J.M. Cowley, In: J.M. Cowley (Ed.), Electron Diffraction 

Technique, vol. 1, International Union of Crystallography/ Oxford University Press, New 
York, 1992, p.122. 

[7] J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: 
Clarendon, 1892, pp.68–73. 

[8] M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989. 
 

Theses, Dissertations: 
[9] S. Badu, Thesis Title, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences, Universitas Indonesia, Indonesia, 1990. 
 

Patent: 
[10] H. Yamagishi, A. Hiroe, H. Nishio, K. Miki, K. Tsuge, Y. Tawada, U.S. Patent No. 

5264710, 23 Nov. 1993. 
 

Papers and Industrial Reports: 
[11] J. Cleveland, Spring Constant Update, Digital Instruments, Santa Barbara, 1996. [if a 

website address available, it could be included in italic]. 
 

Special data (if written by a team or anonymously): 
[12] Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Powder Diffraction File, ASTM, 

Philadelphia, 1967, Card 4301027. [19] Anon., 19-th Annual Book of ASTM Standards 
Part 17, ASTM, Philadelphia, 1969, p.636. 

 
 

Beda Daftar Acuan dan Daftar Pustaka adalah daftar pustaka berisi semua bahan bacaan yang 
telah dibaca oleh penulis namun tidak di acu dalam tulisan. Daftar pustaka disusun berdasarkan 
abjad nama dari penulis pertama publikasi tersebut. 

http://www.elsevier.com/authors.html
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