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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 
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mahasiswa untuk melakukan kegiatan Magang Kerja dengan beban 2 (dua) SKS.  
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Panduan Magang dan Tesis Politeknik Negeri Bandung dan andil berbagai pihak. 

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim yang telah bekerja 

dalam menyelesaikan panduan ini, dan juga terima kasih kepada seluruh anggota 
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akhirnya dapat menyetujui Panduan Penyusunan Laporan Magang Kerja tersebut. 

Panduan Penyusunan Laporan Magang Kerja diberharapkan dapat menjadi 

rujukan bagi mahasiswa, dosen pembimbing magang kerja, juga bagi instansi 
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diisadari bahwa Panduan Penyusunan Laporan Magang Kerja ini masih jauh dari 

kata sempurna, oleh karena itu masukan  berupa kritik dan saran membangun 

untuk memperbaiki Panduan ini sangat diharapkan. Demikian kami sampaikan 

dan Terima Kasih. 
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BAB I 

LAPORAN MAGANG KERJA 

 

Laporan Magang Kerja (LMK) terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Awal, 

Bagian Utama dan Bagian Akhir. Ketiga bagian tersebut disusun saling terkait dan 

terintegrasi yang menjelaskan aktivitas magang kerja yang telah dikerjakan oleh 

mahasiswa di suatu proyek pemerintah/ swasta yang bergerak di bidang jasa 

konstruksi infrastruktur baik sebagai kontraktor, konsultan perencana maupun 

pengawas. 

A. Bagian Awal  

Bagian awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan 

pengantar. Penjelasan mengenai masing-masing bagian di atas diberikan berikut 

ini.  

1. Halaman Sampul Depan  

Halaman sampul depan memuat judul, lambang Politeknik Negeri Bandung, 

nama dan nomor mahasiswa, instansi, dan tahun pengesahan magang kerja. 

Contoh halaman sampul dapat dilihat di Lampiran 1.  

a. Judul diawali dengan tulisan : Laporan Magang Kerja, kemudian di bawahnya 

ditulis nama proyek (semuanya dengan huruf kapital).  

b. Lambang Politeknik Negeri Bandung dengan diameter + 5 cm.  

c. Nama mahasiswa penyusun laporan ditulis lengkap tanpa derajat kesarjanaan.  

d. Nomor mahasiswa ditulis lengkap di bawah nama.  

e. Nama instansi ditulis dalam tiga baris pada bagian bawah sebelum baris tahun 

pengesahan, yaitu: Jurusan Teknik Sipil Program Magister Terapan Program 

Studi Rekayasa Infrastruktur Politeknik Negeri Bandung, (semuanya dengan 

huruf kapital).  

f. Tahun pengesahan LMK dicantumkan di bawah nama instansi.  
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2. Halaman Judul 

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan.  

3. Halaman Pengesahan  

Halaman ini berisi pengesahan dari pimpinan tempat magang kerja atau 

pembimbing lapangan dan dari dosen pembimbing magang kerja yang memuat 

nama terang dan tanggal pengesahan. Contoh halaman pengesahan dapat dilihat 

pada Lampiran 2.  

4. Prakata  

Prakata berisi uraian tentang ucapan terima kasih kepada instansi/ orang yang 

telah membantu selama magang kerja.  

5. Daftar Isi  

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

isi LMK dan sebagai petunjuk bagi pembaca yang ingin langsung melihat bagian 

tertentu. Di dalam daftar isi tertera urutan judul bab, sub judul dan anak sub judul, 

disertai dengan nomor halamannya.  

6. Daftar Tabel  

Jika dalam LMK terdapat banyak tabel, perlu adanya daftar tabel yang memuat 

urutan nomor dan judul tabel, serta nomor halamannya.  

7. Daftar Gambar  

Jika dalam LMK terdapat banyak gambar, perlu adanya daftar gambar yang 

memuat urutan nomor dan judul gambar, serta nomor halamannya.  

8. Daftar Lampiran  

Daftar ini dibuat bila pada LMK terdapat lebih dari 3 (tiga) lampiran. Dalam 

daftar lampiran tertera urutan nomor dan judul lampiran, serta nomor halamannya.  

9. Pengantar  

Bagian ini mengantarkan pembaca untuk mengetahui isi dari Bagian Utama LMK 

serta penjelasan-penjelasan yang dianggap perlu oleh penulis, agar pembaca 
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memiliki gambaran tentang hal-hal yang akan dilaporkan dalam LMK. Uraian 

tersebut dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :  

a. Tempat dan Bidang kegiatan magang kerja berupa kegiatan yang dilakukan 

dalam institusi kerja pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan 

bangunan infrastruktur serta kegiatan pengawasan pekerjaan infrastruktur.  

b. Pada saat magang kerja dilaksanakan, kegiatan dan aktivitas apa saja yang 

dapat diikuti/ diamati.  

c. Uraian secara garis besar tentang isi bagian-bagian yang dilaporkan.  

B. Bagian Utama  

Bagian utama LMK terdiri dari Pendahuluan, Deskripsi Perusahaan Tempat 

Magang Kerja, Pelaksanaan Magang Kerja dan Penutup.  

1. Pendahuluan 

Latar belakang, tujuan, deskripsi dan lokasi magang kerja diuraikan pada bagian 

ini. Latar belakang menjelaskan dasar  untuk memberikan pemahaman kepada 

pembaca apa yang ingin dilaporkan dalam magang kerja. Sedangkan tujuan 

magang kerja menjelaskan apa yang ingin diperoleh. deskripsi dan lokasi magang 

kerja menjelaskan tentang proyek yang dijadikan tempat magang kerja. 

2. Deskripsi Perusahaan Tempat Magang Kerja  

Deskripsi perusahaan tempat magang kerja berisi uraian singkat untuk 

menjelaskan atau memperkenalkan perusahaani tempat magang kerja tersebut 

kepada pembaca secara garis besar tetapi menyeluruh. Uraian ini mencakup 

bidang kerja perusahaan dan proyek infrastruktur sebagai objek magang kerja.  

3. Pelaksanaan Magang Kerja 

Pelaksanaan magang kerja terdiri atas Topik Magang Kerja, Ruang Lingkup 

Magang Kerja,  Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Magang Kerja dan Pendalaman 

Pengetahuan Pada Topik Magang Kerja. 
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a. Topik Magang Kerja 

Topik magang kerja menjelaskan pokok dari seluruh isi laporan magang kerja 

yang hendak disampaikan.  

b. Ruang Lingkup Magang Kerja 

Menjelaskan batasan-batasan magang kerja yang akan dijelaskan dalam laporan 

magang kerja. 

c. Kegiatan dan Waktu Pelaksanaan Magang Kerja  

Bagian ini menguraikan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa selama 

magang kerja di suatu perusahaan jasa konstruksi infrastruktur. Kegiatan 

dijabarkan secara mendetail pada kegiatan harian, mingguan dan bulanan (data 

seri waktu) serta uraian pengetahuan tentang bidang perkerjaan tersebut. 

d. Pendalaman Pengetahuan Pada Topik Magang Kerja.  

Bagian ini berisi uraian tentang pendalaman pengetahuan pada topik magang kerja 

yang telah dijalankan. Pendalaman dapat dikaikan dengan usulan topik tesis 

disertai dengan penjelasan hasil kajian dari studi literatur yang memuat rumusan 

masalah berdasarkan paparan landasan konseptual dan kontekstual.  

4. Penutup  

Penutup berisi rangkuman secara singkat tentang ulasan dan komentar berkaitan 

dengan pelaksanaan magang kerja serta usulan topik thesis beserta penjelasannya 

yang berkaitan dengan penjelasan yang diuraikan pada bagian pendalaman 

pengetahuan pada topik magang kerja. 
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C. Bagian Akhir  

Bagian akhir LMK terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran.  

1. Daftar pustaka  

Dijelaskan pada Tata Cara Penulisan.  

2. Lampiran  

Lampiran (jika ada) digunakan untuk menempatkan data atau keterangan 

lain, yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam bagian 

utama LMK, dan gambar atau tabel yang berukuran terlalu besar. 

 

  



 

 

Panduan Penyusunan Laporan Magang                                                                                     6 
 

BAB II 

TATA CARA PENULISAN 

(Uraian berikut ini dikutif dari naskah yang dibuat oleh Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan penyesuaian dibeberapa bagian) 

 

Tata cara penulisan meliputi bahan dan ukuran kertas, pengetikan, 

penomoran, tabel dan gambar, bahasa dan penulisan nama.  

A. Bahan dan Ukuran Kertas  

Bahan dan ukuran kertas mencakup sampul, naskah, dan ukuran.  

1. Sampul  

Sampul dibuat dari kertas buffalo atau yang sejenis, dan sebaiknya diperkuat 

dengan karton dan dilapisi dengan plastik. Tulisan yang tercetak pada sampul 

sama dengan yang terdapat pada halaman judul. Warna sampul adalah biru tua 

(biru dongker). 

2. Naskah  

Naskah dibuat di atas kertas HVS 70 gram atau lebih dan tidak bolak-balik.  

3. Ukuran  

Ukuran naskah adalah kertas kuarto ukuran A4 (298 mm  210 mm).  

B. Pengetikan  

Pada pengetikan disajikan jenis huruf, jarak antar baris, batas tepi, alinea 

baru, pengisian ruangan, judul dan sub judul, permulaan kalimat, bilangan dan 

satuan, serta catatan bawah.  

1. Jenis huruf  

a. Naskah diketik dengan jenis huruf Times New Roman size 12, dan untuk 

seluruh naskah harus dipakai jenis huruf yang sama.  

b. Kata asing ditulis dengan huruf miring atau huruf biasa dengan tanda kutip 

atau tanda petik, dan untuk seluruh naskah harus dipakai cara yang sama.  

c. Lambang-lambang tertentu ditulis dengan huruf yunani.  
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2. Jarak antar baris  

Jarak antara dua baris dibuat 1,5 spasi. Khusus untuk intisari, tabel, judul 

tabel dan judul gambar yang lebih dari 1 baris, diketik dengan jarak 1 spasi ke 

bawah.  

3. Batas tepi  

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas, diatur sebagai berikut :  

a. batas tepi atas : 3 cm,  

b. batas tepi bawah : 3 cm,  

c. batas tepi kiri : 4 cm, dan  

d. batas tepi kanan : 3 cm.  

4. Alinea baru  

Alinea baru dimulai pada grid ke-4 dari batas tepi kiri.  

1. Pengisian ruangan  

a. Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, artinya 

pengetikan harus dari batas tepi kiri sampai ke batas tepi kanan, dan jangan 

sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali jika akan mulai dengan alinea 

baru.  

b. Gambar, judul gambar, tabel, judul tabel, dan persamaan ditulis simetris 

terhadap tepi kiri dan kanan pengetikan.  

2. Judul, sub judul, anak sub judul dan sub anak sub judul  

a. Judul bab dimulai pada halaman baru, harus ditulis dengan huruf besar 

(kapital) semua, dipertebal (bold) dan diatur supaya simetris dengan jarak 4 

cm dari tepi atas tanpa diakhir dengan titik.  

b. Sub judul ditulis simetris di tengah-tengah dan diberi jarak satu baris dengan 

judul bab dan anak sub judul. Semua kata dimulai dengan huruf besar 

(kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan, tanpa diakhiri dengan 

titik, dan semua dipertebal (bold). Kalimat pertama sesudah sub judul 

dimulai sebagai alinea baru.  
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c. Anak sub judul diketik mulai dari batas kiri, diberi jarak satu baris dengan 

kalimat terakhir diatasnya (jika bukan merupakan sub judul), dan hanya 

huruf pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. 

Kalimat pertama sesudah anak sub judul dimulai sebagai alinea baru.  

d. Sub anak sub judul diketik mulai dari batas kiri diikuti dengan titik. Kalimat 

pertama yang menyusul kemudian, diketik terus ke belakang dalam satu 

baris sub anak sub judul. Kecuali itu sub anak sub judul dapat juga ditulis 

langsung berupa kalimat, tetapi yang berfungsi sebagai sub anak sub judul 

ditempatkan paling depan.  

3. Permulaan kalimat bilangan, lambang, atau rumus kimia yang memulai suatu 

kalimat harus ditulis dengan kata, misalnya: Seratus buah kendaraan.  

4. Bilangan dan satuan  

a. Bilangan diketik dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.  

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, misalnya : 

tanah dengan berat 12,5 kg.  

c. Satuan dinyatakan dengan singkatan resminya tanpa titik di belakangnya, 

misalnya : m, g, kN, MPa.  

5. Catatan bawah (footnote) Sebaiknya (kalau tidak perlu sekali) dihindari 

penggunaan catatan bawah. Ditulis dengan jarak satu spasi.  

C. Penomoran  

Bagian ini menjelaskan tentang penomoran judul, halaman, tabel, gambar, 

persamaan dan rincian ke bawah. 

1. Penomoran judul bab, sub judul, anak sub judul dan sub anak sub judul  

Nomor judul, sub judul, anak sub judul, sub anak sub judul berturut-turut 

menggunakan angka romawi, huruf kapital, angka arab dan huruf kecil. Contoh 

penulisan nomor judul, dan lain-lainnya dapat dilihat pada Lampiran 3.  

2. Penomoran halaman  

a. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi 

nomor halaman dengan angka romawi kecil (i, ii, iii, dst).  
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b. Bagian utama dan bagian akhir laporan, mulai dari Bab 1 (Pendahuluan) 

sampai dengan halaman terakhir memakai angka arab sebagai nomor 

halaman (1, 2, dst).  

c. Nomor halaman ditempatkan di bagian tengah bawah. 

3. Penomoran tabel  

Tabel diberi nomor dengan angka arab sesuai bab yang sedang dibahas. Bila 

jumlah tabel lebih dari satu, dapat diikuti dengan angka arab (contoh : Tabel 

4.1, Tabel 4.2, dan seterusnya).  

4. Penomoran gambar  

Gambar diberi nomor dengan angka arab, sesuai bab yang sedang dibahas. 

Bila jumlah gambar lebih dari satu, dapat diikuti dengan angka arab (contoh : 

Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan seterusnya).  

5. Penomoran persamaan  

Nomor unit persamaan yang berbentuk rumus matematis, reaksi kimia dan 

lain-lainnya ditulis dengan angka arab di dalam kurung dan ditempatkan di 

dekat batas tepi kanan. Bila jumlah persamaan lebih dari satu, dapat diikuti 

dengan angka arab.  

Contoh : 

(   )    
  

  
 
 (   )  

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

.(1.2)  

6. Rincian ke bawah. 

a. Jika dalam uraian terdapat rincian yang harus disusun ke bawah (dinyatakan 

dalam butir-butir), pakailah nomor urut dengan angka atau huruf sesuai 

dengan derajat rincian. Penomoran menggunakan berturut-turut : angka arab 

dengan kurung tutup, huruf kecil dengan kurung tutup, angka arab dalam 

kurung, huruf kecil dalam kurung, dan angka romawi kecil dengan titik.  
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b. Penggunaan tanda penghubung atau tanda-tanda yang lainnya (-, +, *, o , 

dan lain-lain) yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan.  

 

D. Tabel dan Gambar  

1. Tabel  

a. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel, 

tanpa diakhiri dengan titik.  

b. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau memang panjang, sehingga tidak 

mungkin diketik dalam satu halaman. Pada halaman lanjutan, di atas tabel 

dicantumkan nomor tabel dan ditambah kata Lanjutan, tanpa judul, dan 

dilengkapi dengan heading.  

c. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu 

dengan yang lainnya cukup tegas.  

d. Kalau tabel lebih lebar dari ukuran lebar kertas, sehingga harus dibuat 

memanjang kertas, maka bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri 

kertas.  

e. Di atas dan di bawah tabel dipasang garis batas, agar terpisah dari uraian 

pokok dalam naskah.  

f. Tabel diatur agar simetris.  

Tabel yang lebih dari 2 halaman atau yang harus dilipat, ditempatkan pada 

lampiran.  

2. Gambar  

a. Bagan, grafik, peta, dan foto semuanya disebut gambar (tidak dibedakan)  

b. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya diletakkan simetris di bawah 

gambar, diakhiri dengan titik. 

c. Gambar tidak boleh dipenggal. Jika terpenggal, gambar dipindah ke 

halaman berikutnya. Bagian yang kosong pada halaman sebelumnya diisi 

dengan teks berikutnya. 
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d. Keterangan gambar dituliskan pada tempat-tempat yang kosong di dalam 

gambar dan jangan pada halaman lain.  

e. Bila gambar dilukis melebar sepanjang tinggi kertas, maka bagian atas 

gambar harus diletakkan di sebelah kiri kertas.  

f. Ukuran gambar (lebar dan tingginya) diusahakan supaya sewajar-wajarnya 

(jangan terlalu kurus atau terlalu gemuk).  

g. Skala pada grafik harus dibuat agar mudah dipakai untuk mengadakan 

interpolasi atau ekstrapolasi.  

h. Letak gambar diatur supaya simetris.  

E. Bahasa  

Bagian ini menjelaskan tentang bahasa yang dipakai, bentuk kalimat, istilah, 

ejaan dan kesalahan yang sering terjadi.  

1. Bahasa yang dipakai  

Bahasa yang dipakai ialah bahasa Indonesia yang baku (ada subyek dan 

predikat, dan supaya lebih sempurna ditambah dengan obyek dan keterangan). 

Penggunaan bahasa Inggris dalam laporan diperkenankan dengan mengajukan 

permohonan kepada Ketua Program Studi, dan aturan penulisan ditetapkan dalam 

aturan yang sama.  

2. Bentuk kalimat  

Kalimat-kalimat di dalam naskah tidak boleh menampilkan orang pertama 

dan orang kedua (saya, kami, kita, engkau, dan lainnya), tetapi dibuat berbentuk 

pasif. Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata saya diganti dengan 

kata penulis.  

3. lstilah  

a. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah diindonesiakan.  

b. Istilah-istilah baru yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia dapat 

digunakan asal konsisten. Pada penggunaan yang pertama kali perlu 

diberikan padanannya dalam bahasa asing (dalam kurung). Kalau banyak 
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sekali menggunakan istilah baru, sebaiknya dibuatkan daftar istilah di 

belakang.  

c. Jika terpaksa harus memakai istilah asing, ditulis dengan huruf miring atau 

huruf biasa dengan tanda kutip.  

4. Ejaan  

Ejaan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).  

5. Kesalahan yang sering terjadi  

a. Kata penghubung (sehingga, dan, sedangkan) tidak boleh dipakai memulai 

suatu kalimat.  

b. Kata depan (pada, daripada) sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya 

diletakkan di depan subyek (akan merusak susunan kalimat).  

c. Kata dimana dan dari sering kurang tepat pemakaiannya, dan diperlakukan 

tepat seperti kata where dan of dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa 

Indonesia bentuk yang demikian tidak baku, sehingga jangan digunakan.  

d. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di.  

e. Tanda baca harus dipergunakan dengan tepat.  

F. Penulisan Nama  

Penulisan nama mencakup nama penulis yang diacu dalam uraian, nama 

penulis dalam daftar pustaka, nama dengan garis penghubung, nama yang diikuti 

dengan singkatan, dan derajat kesarjanaan.  

1. Nama penulis yang diacu dalam uraian 

 Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan nama 

akhirnya saja. Jika lebih dari 2 orang, hanya nama akhir penulis pertama yang 

dicantumkan diikuti dengan dkk.  

Contoh :  

a. Menurut Hardiyatmo (1996), …  

b. …. pengaruh air terhadap kekuatan tanah (Soedarmo dan Purnomo, 1993).  
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c. Floss, dkk. (1990) menyatakan bahwa ………. (Yang membuat tulisan pada 

contoh ini berjumlah 3 orang, yaitu Floss, R., Laier, H., dan Brau, G.)  

2. Nama penulis dalam daftar pustaka  

a. Dalam daftar pustaka, semua penulis harus dicantumkan namanya, dan tidak 

boleh hanya ditulis penulis pertama ditambah dkk. saja. Contoh: Floss, R., 

Laier, H., dan Brau, G., 1990, …. (tidak boleh hanya ditulis Floss, R., dkk. 

atau Floss, R., et al.).  

b. Jika dalam pustaka tidak ada nama penulisnya maka dipakai nama institusi 

atau departemen yang bertanggung jawab, tidak dibenarkan menggunakan 

nama Anonim atau Anone.  

Contoh:  

DPU, 1991, …. (SNI biasanya tidak ada nama penulisnya).  

c. Jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, cara penulisannya ialah 

nama akhir diikuti dengan koma, singkatan nama depan, tengah dan 

seterusnya yang semuanya diberi titik, atau nama akhir diikuti dengan kata 

nama depan, tengah, dan seterusnya.  

Contoh:  

Hary Christady Hardiyatmo ditulis Hardiyatmo, H.C. atau Hardiyatmo, 

Hary Christady.  

3. Nama dengan garis penghubung  

Kalau nama penulis dalam sumber aslinya ditulis dengan garis penghubung di 

antara dua kata, maka keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. 

Contoh:  

Purnomo-Nugroho ditulis Purnomo-Nugroho  

4. Nama yang diikuti dengan singkatan  
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Nama yang diikuti dengan singkatan, dianggap bahwa singkatan itu menjadi satu 

kata dengan kata yang ada di depannya.  

Contoh:  

Munawar Al. ditulis Munawar Al.  

5. Derajat kesarjanaan Derajat kesarjanaan tidak boleh dicantumkan.  

G. Penulisan Daftar Pustaka  

1. Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam usulan penelitian dan 

disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama.  

2. Referensi yang dipergunakan disarankan maksimal 10 tahun terakhir.  

3. Daftar pustaka untuk buku yang digunakan sebagai referensi, memiliki urutan 

sebagai berikut : Nama Penulis, tahun terbit, Judul Buku Menggunakan Huruf 

Miring, Edisi, Nama Penerbit, Kota Penerbit.  

Contoh :  

a. Das, B. M., 1993, Principles of Soil Dynamic, PWS-Kent Publishing 

Company, Boston. 

b. Nasoetion, A. H., dan Barizi, 1990, Metode Statistika, Gramedia, Jakarta.  

c. Nelson, R., P. Schultz, and R. Slighton, 1971, Structural change in a 

Developing Economy, Princeton University Press, Princeton.  

4. Daftar pustaka untuk journal, memiliki urutan sebagai berikut : Nama Penulis, 

tahun terbit, Judul Artikel Menggunakan Huruf Miring, Nama Journal, 

Volume, Nomor terbit, nomor halaman.  

Contoh :  

a. Rodiguesz, M., 1999, A Measure of the Capacity of Eartquake Ground 

Motions to Damage Structure, Journal of Eartquake Engineering and 

Structure Dynamic, Vol. 23, pp. 627-643.34  

b. Sucuoglu, H.,Nurtug, A., 1995, Earthquake Ground Motion Characteristics 

and Seismic Energy Dissipations, Journal of the Earthquake Engineering 

and Structural Dynamics, Vol. 24, pp. 1195-1213.  
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5. Daftar putaka dari artikel ilmiah internet, memiliki uraian sebagai berikut : 

Nama pemilik artikel (dapat institusi atau personal), tahun dipublikasikan di 

internet, Judul Artikel Menggunakan Huruf Miring, alamat web site yang 

dituliskan secara lengkap, nomor atau jumlah halaman artikel yang dirujuk 

(jika ada) dan waktu (tanggal, bulan dan tahun) akses pada artikel ilmiah di 

internet dilakukan. 
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Lampiran Contoh Halaman Sampul Laporan Magang Kerja. 

 

 

LAPORAN MAGANG KERJA 

 

 

 

PROYEK PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN TOL PURBALEUNYI 

 

 

 

 

KABUPATEN BANDUNG 

PAKET PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN TOL PURBALEUNYI 

 

 

 
 

 

 

 

Disusun Oleh : 

TOTOK HERMAWAN 

NIM : 131158008 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK SIPIL PROGRAM MAGISTER TERAPAN 

PROGRAM STUDI REKAYASA INFRASTRUKTUR 

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG 

2015 
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Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan Laporan Magang Kerja. 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN MAGANG KERJA 

 

PROYEK PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN TOL PURBALEUNYI 

 

 

 

KABUPATEN BANDUNG 

PAKET PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN TOL PURBALEUNYI 

 

 

Disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat kesarjanaan 

Strata-2 

Pada Jurusan Teknik Sipil Program Magister Terapan 

Program Studi Rekayasa Infrastruktur 

Politeknik Negeri Bandung 

 

 
 

Disusun oleh : 

TOTOK HERMAWAN 

NIM : 131158008 

 

 

Bandung, 20 April 2015 

Telah diperiksa dan disetujui oleh : 

 

 

 

Dosen Pembimbing Magang Kerja            Routine Maintenance Manager  

 

 

 

 

Dr. Syahril, BSCE., M.T.          Ir. Toto Purwanto  

NIP. 196306091992031001                                                NPP. 05046 
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Lampiran 3. Contoh Penomoran Judul Bab, Sub Judul, Anak Sub Judul 

. 

 

PRAKATA....……………………………...…………………………….. 

DAFTAR ISI ………………..……………..……………………………. 

DAFTAR GAMBAR …………………………………………………… 

DAFTAR TABEL………………………………………………………. 

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………. 

PENGANTAR…......………..…………………………………………... 

    

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 

1.1. Latar Belakang Magang Kerja.......…………….……...……….. 

1.2. Tujuan Magang Kerja .........……….….….……………....…….. 
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2.1. Bidang Kerja Perusahaan.................……..…….………………… 
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3.3.2. Kegiatan Magang Kerja ............................…………….………… 
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BAB IV PENUTUP 

4.1. Rangkuman …….....………….…………………………......…… 

4.2. Usulan Topik Thesis.………………………………………........... 
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