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KATA PENGANTAR 
 

 
 Rasa bangga dan syukur karena terselesaikannya penyusunan Buku Pedoman 

Kuliah Kerja Komunikasi (KKK) sub bab magang kerja instansi dan karya sebagai 

pedoman pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan KKK bagi mahasiswa Program 

Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo 

Madura. 

Kuliah Kerja Komunikasi merupakan kegiatan magang kerja atau praktek kerja 

lapangan dibidang komunikasi, yang bersifat wajib dilaksanakan oleh mahasiswa secara 

mandiri dan terarah dibawah bimbingan seorang dosen pembimbing yang berorientasi 

pada tiga tujuan yakni; Pertama, memberikan pendidikan kepada mahasiswa berupa 

pengenalan dan pemahaman dunia kerja, industri dan profesi bidang komunikasi maupun 

yang terkait guna pengembangan minat dan kapabilitas profesional. Kedua, memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritik dan 

mengembangkan kemampuan praktis-nya dengan melaksanakan kegiatan praktik 

lapangan. Ketiga, memberikan ruang kepada mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam 

mengembangkan program kegiatan berikut penyelesaian masalah dilapangan sebagai 

wujud kepedulian akademis dan pengabdian kepada masyarakat.  KKK program studi ilmu 

komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu magang instansi dan karya. Fokus magang instansi 

terletak pada kegiatan mahasiswa dalam menerapkan ilmu-ilmu teoritis komunikasi ke 

instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang berada dalam ranah ilmu komunikasi. 

Berbeda dengan magang karya yang lebih menitikberatkan pada hasil magang mahasiswa 

yang berupa karya dan produk dalam ranah ilmu komunikasi untuk diberikan ke program 

studi ilmu komunikasi sebagai bentuk kontribusi mahasiswa ke Prodi yang nantinya akan 

digunakan untuk pengembangan kemajuan  seluruh civitas akademika ilmu komunikasi 

Universitas Trunojoyo Madura. Magang karya lebih fokus kepada produk hasil mahasiswa 

ilmu komunikasi yang bergerak dalam bidang ilmu komunikasi, misalkan pembuatan film, 

desain grafis, iklan, jingle, radio (online dan frekuensi) dan animasi 3D. 

Tujuan penyusunan buku pedoman ini adalah untuk memberikan pertunjuk teknis 

bagi mahasiswa dalam merencanakan kegiatan, melaksanakan dan menyusun laporan 

KKK sebagai bagian dari persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan dibidang ilmu 
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komunikasi. Selain itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dosen pembimbing 

dalam memberikan arahan kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan.  

Masih banyak kekurangan dalam bentuk penulisan dan tata cara pedoman Kuliah 

Kerja Komunikasi di buku panduan ini, oleh karena itu kritik dan saran bagi kami sangat 

dibutuhkan agar buku pedoman KKK dari tahun ke tahun lebih lengkap dan detail. Semoga 

buku panduan KKK sub bab magang instansi dan karya bermanfaat bagi mahasiswa, 

dosen dan civitas akademik di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. 

 

 

           Bangkalan, Oktober 2015  
 

 
Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Realitas dunia kerja, industri dan profesi bidang komunikasi yang terus 

berkembang menjadi perhatian utama bagi institusi pendidikan komunikasi untuk 

melaksanakan serangkaian program aktualisasi pendidikan dan pembelajaran yang 

diharapkan dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan dunia praktis berikut profesi 

penunjangnya. Lebih dari itu, upaya untuk melahirkan lulusan yang kompeten juga 

diharapkan dapat berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam bidang 

profesi tersebut dan lingkungan sosialnya.     

Oleh karena itu, kegiatan magang kerja atau praktek kerja lapangan diperlukan 

guna memfasilitasi mahasiswa untuk belajar dan berkontribusi terhadap dunia komunikasi 

dan lingkungannya sesuai dengan keahlian dan bidang keilmuan yang diminati. Atas dasar 

tersebut Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas 

Trunojoyo Madura menetapkan Kuliah Kerja Komunikasi sebagai bagian dari kegiatan 

akademik (kurikulum wajib) yang harus dipenuhi dalam masa studinya. Kegiatan ini dapat 

diprogram oleh mahasiswa setelah menempuh 100 SKS (minimal) dan dapat dilaksanakan 

pada semester gasal maupun genap.  

Sebagai kegiatan yang ditujukan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa 

dalam mengaktualisasikan dan mengekspresikan minat dan kemampuannya, maka 

pelaksanaan kegiatan haruslah dapat direncanakan secara terarah mulai dari pra survei 

lokasi, penentuan tujuan, penawaran kegiatan pembelajaran dan peran bidang yang dapat 

dikonstrubusikan, yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan tidak saja perluasan 

pengalaman dan penguatan keilmuan mahasiswa, melainkan juga dapat merumuskan 

rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan, peningkatan dan 

penguatan program pendidikan ilmu komunikasi. Disamping kegiatan ini bermanfaat juga 

dalam melatih kepekaan sosial mahasiswa untuk menangkap realitas persoalan yang ada 

sehingga dapat memberi inspirasi dan melahirkan inisiatif baru dalam merencanakan 

penelitian tugas akhir (skripsi), demikian pula dalam membangun jaringan kerja ataupun 

minat karir yang dikehendaki. 
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Buku pedoman KKK magang institusi dan karya adalah buku pedoman yang berisi 

ketentuan umum pelaksanaan kegiatan, aturan penulisan, petunjuk teknis penyusunan dan 

pelaporan KKK. Terdapat dua jenis usulan dan pelaporan KKK yang dapat dipilih oleh 

mahasiswa ilmu komunikasi, yaitu magang instansi atau karya. Mahasiswa berhak memilih 

salah satu dari ke dua pilihan magang di program studi ilmu komunikasi. Sebagai 

permulaan, buku ini dimungkinkan terdapat kekurangan dan karena itu dalam beberapa 

hal masih memerlukan penanganan-penanganan khusus dalam proses pembimbingan 

guna tercapainya tujuan optimal dari pelaksanaan KKK yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa. 
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BAB II 
KETENTUAN UMUM  

 

A. Pengertian Kuliah Kerja Komunikasi (KKK) 

 Kuliah Kerja Komunikasi (KKK) adalah suatu kegiatan wajib yang dilaksanakan 

selama satu bulan penuh (minimal) oleh mahasiswa sarjana (S1) Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura 

Madura dengan melakukan kegiatan pembelajaran dan praktik lapangan pada 

lembaga/organisasi/perusahaan dibidang komunikasi ataupun komunitas yang terkait 

dengan aktifitas keilmuan dan praktik komunikasi. 

 Program kegiatan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam 

rangka menyelesaikan studi ilmu komunikasi yang memiliki bobot satuan kredit 

semester sejumlah 3 SKS. Sebagai kegiatan akademik yang bersifat praktik, 

pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan seorang dosen 

dan hasil kegiatan dipresentasikan atau dipertanggungjawabkan dalam proses ujian 

laporan hasil kegiatan.   

 Sebagai kegiatan wajib, KKK juga dapat dijadikan sebagai wadah aktualisasi 

akademis-praktis bagi mahasiswa untuk dapat berkreasi dan berinisiasi dalam 

lingkungan kegiatannya yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi perencanaan 

penelitian, rintisan jaringan kerja ataupun minat karir profesi. KKK di program studi ilmu 

komunikasi terbagi menjadi dua macam, yaitu magang instnasi dan karya. Mahasiswa 

mempunyai hak dan kewajiban dalam memilih dan menentukan pilihan magangnya 

sesuai dengan kompetensi dan minat mahasiswa. Usulan dan pelaporan KKK pun 

akhirnya sedikit berbeda sesuai dengan pilihan mahasiswa antara magang instansi dan 

karya.  

 

B. Tujuan KKK 

 Tujuan Kuliah Kerja Komunikasi adalah untuk memberi kesempatan kepada 

mahasiswa dalam mengaktualisasikan pengetahuan teoritik dan kemampuan praktik-

nya pada lembaga/organisasi/perusahaan dibidang komunikasi ataupun komunitas 

yang terkait dengan aktifitas keilmuan dan praktik komunikasi.  
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Adapun dalam proses pelaksanaannya terdapat aktifitas yang berorientasi pada 

tujuan kegiatan yang sesuai dengan bentuk KKK yang tediri dari dua macam, yaitu : 

1. Magang Instansi 

a) Memberikan pendidikan kepada mahasiswa berupa pengenalan dan pemahaman 

dunia kerja, industri dan profesi bidang komunikasi maupun yang terkait guna 

pengembangan minat dan kapabilitas profesional.  

b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan 

teoritik dan mengembangkan kemampuan praktis-nya dengan melaksanakan 

kegiatan praktik lapangan.  

c) Memberikan ruang kepada mahasiswa untuk dapat berkontribusi dalam 

mengembangkan program kegiatan berikut penyelesaian masalah dilapangan 

sebagai wujud kepedulian akademis dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Magang Karya 

a) Mahasiswa mampu membuat karya yang mempunyai dampak positif terhadap 

kemajuan dalam pengembangan keilmuan komunikasi di Universitas Trunojoyo 

Madura 

b) Meningkatkan daya kreatifitas mahasiswa dalam karya produk komunikasi (misal : 

pembuatan radio, iklan, jingle, company profile dan animasi prodi ilmu 

komunikasi). 

c) Menumbuh kembangkan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa untuk selalu 

berkarya dengan tema prodi ilmu komunikasi, sehingga tingkat eksistensi prodi 

dan civitas akademika di dunia riil dan virtual semakin bertambah di tingkat 

regional, nasional dan internasional 

 

C. Syarat Pemprograman 

1. Telah menempuh dan menyelesaikan 100 SKS (minimal). 

2. Memperoleh persetujuan tempat magang dari Kaprodi Ilmu Komunikasi  

3. Memperoleh persetujuan dari lembaga/organisasi/perusahaan dibidang komunikasi 

atau komunitas yang terkait dengan aktifitas keilmuan dan praktik komunikasi 

sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. 
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D. Prosedur Pemprograman 

1. Mengisi formulir pengajuan program KKK yang telah tersedia di fakultas untuk 

selanjutnya diusulkan ke program studi. 

2. Melakukan prasurvei terhadap obyek/tempat KKK yang dituju guna kelancaran 

proses kegiatan yang direncanakan. 

3. Program Studi mengusulkan dosen pembimbing kepada Fakultas untuk selanjutnya 

ditetapkan sebagai dosen pembimbing KKK. 

4. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dengan berkonsultasi kepada Dosen 

Pembimbing mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan 

pelaporan hasil KKK.  

5. Mengajukan permohonan surat pengantar KKK kepada Fakultas.  

6. Menyampaikan surat permohonan beserta proposal kegiatan ke obyek/tempat yang 

ditujukan. 

7. Surat pernyataan penerimaan dari lembaga/organisasi/perusahaan terkait diterima 

serahkan kepada program studi.   

 

E. Obyek/Tempat KKK 

1. Magang Instansi 

Penentuan obyek atau tempat pelaksanaan Kuliah Kerja Komunikasi dapat 

dilakukan pada lembaga/organisasi/perusahaan dibidang komunikasi atau komunitas 

yang terkait dengan aktifitas keilmuan dan praktik komunikasi baik ditingkat lokal, 

regional maupun nasional. 

2. Magang Karya  

Pemilihan tempam magang karya bebas sesuai dengan tingkat kreatifitas 

mahasiswa dalam mengembangkan ide dan gagasannya dalam bentuk karya yang 

bertemakan program studi ilmu komunikasi. Tempat pelaksanaan KKK magang karya 

dapat mengambil ide di dalam atau di luar kampus, sesuai dengan imajinasi dan 

kreatifitas mahasiswa untuk mengambangkan program studi ilmu komunikasi agar 

dapat eksis di dunia pendidikan indonesia dan internasional. 
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F. Pelaksanaan dan Pembimbingan 

Pembimbingan KKK dilakukan dalam rangka memberikan saran-saran maupun arahan 

sehubungan dengan penentuan lokasi, penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan.  

Ketentuan mengenai pembimbingan adalah sebagai berikut :    

1. Pembimbing KKK yakni satu dosen pembimbing yang diusulkan oleh Ketua 

Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas. 

2. Untuk kemudahan proses pembimbingan, pembimbing KKK dapat mengatur waktu 

dan menetapkan metode tertentu kepada setiap mahasiswa bimbingannya. 

3. Dosen pembimbing dapat ditinjau ulang atau bahkan diganti apabila yang 

bersangkutan (dosen pembimbing) berhalangan atau tidak mampu melakukan 

proses pembimbingan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.  

4. Selama pelaksanaan KKK dilapangan mahasiswa wajib melaporkan perkembangan 

pelaksanaan sedikitnya satu minggu sekali dapat melalui email ataupun dua 

minggu sekali melalui tatap muka kepada dosen pembimbing. 

5. Dosen pembimbing juga berkewajiban untuk melakukan kegiatan monitoring 

(supervisi) sedikitnya sekali dengan meninjau secara langsung dilapangan. 

 

G. Ujian Laporan Hasil KKK  

Laporan hasil kegiatan disusun melalui proses konsultasi untuk selanjutnya dilakukan 

ujian secara mandiri oleh dosen pemnimbing selambat-lambatnya 2 minggu setelah 

kegiatan KKK berakhir. 

 

H. Pemberian Nilai 

1. Nilai diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti proses ujian dan penyerahan 

hasil KKK kepada Program Studi.  

2. Komponen penilaian terdiri dari penilaian dari pembimbing lapangan (lembaga 

tempat KKK) dan Dosen Pembimbing.   
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I. Penyerahan Laporan KKK   

Laporan kegiatan Kuliah Kerja Komunikasi beserta hasil (produk atau karya KKK) 

diserahkan kepada Program Studi Ilmu Komunikasi sebanyak 1 eksemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ketentuan Umum 

Pedoman Kuliah Kerja Komunikasi 8 

Bagan Alur  
Pemprogaman & Pelaksanaan KKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra survei obyek/ 

tempat KKK 

Telah menempuh min. 

100 sks 

Konsultasi & 
persetujuan tempat 

KKK oleh Kaprodi 

Penugasan 
dosen 

pembimbing 

Parktik kerja 
lapangan 

Pengumpulan data 
kegiatan & 

rekomendasi 

Permohonan 
surat 

pengantar 

KKK 

Penyusunan laporan 

hasil KKK 

Ujian laporan KKK Penyerahan hasil 

laporan KKK 
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BAB III 
KERANGKA USULAN KULIAH KERJA KOMUNIKASI 

(PROPOSAL) 
 

Usulan (proposal) Kuliah Kerja Komunikasi merupakan kerangka dasar yang menjadi 

acuan perencanaan dan permohonan pelaksanaan kegiatan, terutama dalam menjelaskan 

tujuan kegiatan, peserta kegiatan, waktu kegiatan dan tawaran kontribusi peran pada 

bidang yang diinginkan.  

Kerangka acuan usulan KKK, harus sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa, yaitu 

magang instansi atau karya. Mahasisw dapat memilih salah satu bentuk KKK, anara 

magang instansi dan karya. Usulan KKK secara rinci terbagi atas 3 bagian yakni; bagian 

awal, bagian isi dan bagian akhir, seperti uraian berikut :  

 

A. BAGIAN AWAL 

Bagian awal usulan KKK terdiri dari: sampul/cover depan, lembar pengesahan dan 

daftar isi. 

1. Sampul/ Cover Depan 

Sampul depan atau cover usulan KKK disusun berdasarkan urutan: bagian atas 

(judul kegiatan, pilih salah satu antara magang instansi dan karya, tempat magang), 

bagian tengah (logo Universitas Trunojoyo Madura, nama dan NPM peserta), 

bagian bawah (program studi, fakultas, universitas dan tahun usulan kegiatan). 

2. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan berisikan persetujuan oleh Dosen Pembimbing dengan 

mengetahui Ketua Program Studi.  

3. Daftar Isi 

Berisikan susunan keseluruhan bab/sub bab isi proposal kegiatan, mulai bagian 

awal hingga akhir dengan disertai penomoran dan penunjukkan halaman pada 

setiap bagian isi tersebut. 
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B. BAGIAN ISI 

Bagian ini berisikan penjelasan secara sistematis berupa pendahuluan, nama 

kegiatan, tujuan kegiatan, rencana kegiatan, peserta kegiatan, waktu dan tempat 

kegiatan dan penutup. Penjelasan bagian isi proposal sebagaimana uraian berikut : 

1. Pendahuluan 

Bagian ini berisi penjelasan mengenai maksud usulan program Kuliah Kerja 

Komunikasi dan dapat berupa paparan berkaitan dengan urgensi dan perlunya KKK 

dilakukan pada tempat yang dimaksud. Pilihan mahasiswa antara magang instansi 

dan karya harus dijelaskan secara detail dan komprehensif dalam bab ini. Deskripsi 

dapat berisikan alasan-alasan atau ketertarikan untuk mempelajari lebih lanjut 

bidang yang dikehendaki, untuk menerapkan dan mengaktualisasikan pengetahuan 

teoritik dan kemampuan praktis yang diharapkan dapat berkontribusi dalam aktifitas 

dan kegiatan pada lembaga terkait, harapan untuk dapat belajar dan mengikuti 

perkembangan terbaru dari aktifitas organisasi tersebut, dan beberapa aspek lain 

yang dinilai bermanfaat untuk mengembangkan minat, keahlian dan practical skills 

lainnya yang tidak dapat dipenuhi secara langsung melalui kegiatan perkuliahan 

dikampus.  

Dengan kata lain, dapat berupa ungkapan rasa keingintahuan, ketertarikan dan 

motivasi besar untuk belajar dengan ikut ambil bagian dalam kegiatan dan aktifitas 

terkait melalui praktik pembelajaran langsung dilapangan, sehingga hasil yang 

diperoleh selama kegiatan dapat menginspirasi dan dapat pula dikembangkan untuk 

keperluan penelitian, pengembangan jaringan dan minat profesi.    

2. Nama Kegiatan 

Dapat berupa penulisan seperti berikut: Kuliah Kerja Komunikasi Magang Instansi 

atau Karya Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya 

Universitas Trunojoyo. Bila perlu ditambahkan pula keterangan dalam bidang yang 

dimaksud. 
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3. Tujuan Kegiatan 

Berisikan tentang tujuan yang dikehendaki dan relevansi-nya dengan minat 

maupun kegiatan yang diusulkan. Beberapa tujuan yang dapat dikemukakan, 

misalnya : 

1.  Dalam rangka memperoleh pengetahuan dan pengalaman dunia kerja/industri  

bidang komunikasi serta profesi terkait terkini. 

2.  Untuk mengembangkan keahlian dan minat keilmuan melalui praktik 

pembalajaran langsung dilapangan. 

3.  Untuk melatih dan mengaktualisasikan kemampuan atau pengembangan teknis 

bidang komunikasi. 

4.  Untuk menjalin hubungan kelembagaan antara institusi pendidikan dengan 

lembaga/organisasi/perusahaan terkait. 

5. Untuk meningkatkan daya kreatifitas dalam emmbuat karya-karya yang 

berhubungan dengan keilmuan komunikasi. 

4. Rencana Kegiatan 

Berisikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama pelaksanaan 

dilapangan. Rencana ini dapat berupa gambaran usulan jenis dan jadwal kegiatan 

yang dapat dilakukan pada lembaga terkait.  

5. Peserta Kegiatan 

Berisikan tentang keterangan peserta kegiatan yang telah disetujui oleh program 

studi. Peserta kegiatan yang melakukan kegiatan KKK pada lembaga yang sama 

dibatasi maksimal 2 peserta.  

6. Waktu dan Tempat Kegiatan 

 Berisikan keterangan waktu yang direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan 

lapangan, yakni minimal satu bulan (30 hari) dengan menyebutkan durasi waktu 

berdasarkan hitungan tanggal. Sedangkan tempat kegiatan adalah nama lembaga 

atau organisasi yang dituju beserta alamat terkait (magang instansi). Untuk magang 

karya, tempat bisa di dalam kampus atau di luar kampus sesuai dengan ide, 

gagasan dan tingkat kreatifitas mahasiswa untuk mengembangkan prodi ilmu 

komunikasi. 
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7. Penutup 

 Berisikan uraian harapan atau sesuatu yang ingin diperoleh baik secara teoritis 

maupun praktis selama pelaksanaan kegiatan dilapangan, dan dapat pula berupa 

pernyataan terima kasih atas usulan penerimaan permohonan yang dapat 

meningkatkan jalinan kerjasama antar lembaga, yakni antara universitas dengan 

organisasi tempat KKK. 

 

C.  BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

Berisikan mengenai kepustakaan, literatur ataupun referensi yang dijadikan 

sebagai rujukan dalam penyusunan proposal. (penggunaan daftar pustaka tidak 

bersifat wajib/diharuskan dalam penulisan proposal ini) 

2. Lampiran 

Dapat berisikan biodata/daftar riwayat/CV peserta kegiatan KKK.  
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BAB IV 
KERANGKA LAPORAN 

KULIAH KERJA KOMUNIKASI  
 

 Kerangka laporan hasil Kuliah Kerja Komunikasi Magang Instansi atau Karya 

merupakan paparan sistematis atas hasil dari serangkaian kegiatan yang telah dilakukan 

dilapangan, terutama dalam menjelaskan manfaat yang dapat diperoleh selama aktifitas 

berlangsung, deskripsi obyek atau tempat kegiatan secara lengkap dan relevan dengan 

cakupan kegiatan yang diambil beserta hasil kegiatan yang dinyatakan baik secara 

deskriptif maupun dalam bentuk tabel aktifitas yang berisi keterangan waktu maupun jenis 

kegiatan yang telah dijalankan.   

 Kerangka atau susunan pelaporan hasil KKK secara rinci terdiri dari 3 bagian 

yakni; bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, seperti uraian berikut :  

 

A. BAGIAN AWAL 

     Bagian awal laporan KKK terdiri dari: sampul/cover depan, lembar pengesahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1. Sampul/ Cover Depan 

Sampul depan atau cover laporan KKK disusun berdasarkan urutan: bagian atas 

(judul laporan kegiatan, pilih salah satu antara magang instansi atau karya), 

bagian tengah (logo Universitas Trunojoyo Madura, nama dan NPM peserta), 

bagian bawah (program studi, fakultas, universitas dan tahun laporan kegiatan). 

2. Lembar Pengesahan  

Lembar pengesahan berisikan persetujuan laporan kegiatan oleh Dosen 

Pembimbing dengan mengetahui Ketua Program Studi dan pengesahan oleh 

Dekan Fakultas.  

3. Kata Pengantar  

Dapat berupa pernyataan secara singkat mengenai isi laporan maupun 

pengalaman selama melaksanakan kegiatan. Beberapa penjelasan misalnya 

berisikan tentang maksud atau tujuan penyusunan, pernyataan rasa syukur 

penulis atas penyelesaian kegiatan dan pelaporan, ucapan terima kasih penulis 
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kepada berbagai pihak yang membantu selama proses kegiatan dan keterangan 

lain yang relevan. 

4. Daftar Isi  

Berisikan susunan keseluruhan bab/sub bab isi laporan kegiatan, mulai bagian 

awal hingga akhir dengan disertai penomoran dan penunjukkan halaman pada 

setiap bagian isi tersebut. 

5. Daftar Tabel (bila ada/ diperlukan) 

Berisikan susunan judul-judul tabel secara keseluruhan dengan disertai 

penomoran atau penunjukkan halaman untuk kemudahan penelusuran.  

6. Daftar Gambar (bila ada/ diperlukan) 

Memuat keseluruhan judul gambar secara berurutan yang ada dalam naskah 

dengan disertai penomoran atau penunjukkan halaman.  

7. Daftar Lampiran 

Berisikan keseluruhan dokumen yang dilampirkan atau terdapat dalam naskah 

dengan disertai penomoran atau penunjukkan halaman.  

 

B. BAGIAN ISI 

Berisikan penjelasan secara sistematis dan deskripitif sesuai urutan bab maupun 

bahasan keseluruhan isi laporan kegiatan KKK. Bagian ini dapat disusun dalam tiga 

bab bahasan, yakni bab pendahuluan, bab deskripsi hasil kegiatan dan bab penutup 

sebagaimana uraian berikut : 

 
Bab I Pendahuluan 

1. Pendahuluan 

Memuat penjelasan mengenai latar belakang dari pemilihan obyek atau tempat 

kegiatan, urgensi atau pentingnya pemilihan bidang kegiatan atau fokus kegiatan 

yang menjadi dasar dari alasan pelaksanaan KKK yang telah dilakukan. Alasan 

memilih antara magang instansi atau karya dijelaskan secara general dalam bab ini. 

Deskripsi lebih diarahkan pada penjelasan yang relevan, dapat berupa alasan yang 

terkait dengan minat studi, kebutuhan dan ketertarikan peserta dalam bidang terkait 
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secara praktis, jenis kegiatan yang dijalankan, berikut capaian yang telah dihasilkan 

selama kegiatan dilapangan. 

2. Tujuan Kegiatan 

Berisikan tentang maksud pelaksanaan kegiatan relevansinya dengan minat maupun 

hasil kegiatan yang telah dilakukan. Penjelasan tujuan kegiatan dapat difokuskan 

pada salah satu atau sebagian tujuan yang telah dan berhasil dicapai dari beberapa 

tujuan yang sebelumnya disampaikan dalam usulan kegiatan.  

3. Manfaat Kegiatan 

Berisikan penjelasan atas manfaat atau kegunaan dari hasil kegiatan yang telah 

dilakukan. Umumnya terdapat dua pembagian penulisan manfaat kegiatan, yakni : 

a. Manfaat teoretis 

Berisikan keterangan manfaat kegiatan yang diperoleh dan berimplikasi pada 

pemahaman individu peserta kegiatan atas bidang KKK kaitannya dengan 

pemahaman keilmuan yang diperoleh dari kampus baik dari segi perbedaan 

ataupun perbaruan, demikian juga aspek hasil kegiatan lainnya yang dapat 

dijelaskan dalam perspektif teoritik.  

b. Manfaat praktis 

Berisikan keterangan manfaat kegiatan yang diperoleh dan berimplikasi pada 

individu peserta kegiatan atas bidang KKK secara praktis baik langsung maupun 

tidak langsung terutama terkait dengan peningkatan, penguasaan kemampuan 

tehnis dan praktis dalam bidang komunikasi, ataupun practical life skills lainnya. 

 

Bab II Desksripsi Hasil Kegiatan 

4. Gambaran Umum Obyek/Tempat Kegiatan 

Berisikan tentang gambaran umum mengenai obyek atau tempat kegiatan KKK. 

Penjelasan hendaknya dipaparkan secara sistematis dan detail mengenai aspek-

aspek dari lembaga/organisasi/perusahaan terkait atau dapat pula aspek-aspek lain 

dari obyek kegiatan yang relevan dengan bidang dan fokus kegiatan yang telah 

dilakukan. Sebagai misal apabila kegiatan dilakukan pada perusahaan, penjelasan 

dapat berupa sejarah perusahaan, nama dan karakteristik perusahaan, personalia 

perusahaan, bidang atau jenis kegiatan perusahaan dan bila perlu capaian dari 
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perusahaan secara umum (magang instansi). Gambaran umum untuk magang karya 

adalah penjelasan mengenai sejarah, kelebihan dan kekurangan program studi ilmu 

komunikasi, struktur organisasi, dan proyeksi ke depan prodi dalam menghadapi era 

globalisasi. 

5. Hasil Kegiatan 

Bagian ini merupakan inti dari isi laporan Kuliah Kerja Komunikasi Magang Instansi 

atau Karya. Berisikan penjelasan secara deskriptif dari kegiatan yang telah dilakukan 

berikut hasil yang telah dicapai selama kegiatan berlangsung. Paparan dapat berupa 

penjelasan kegiatan utama baik dari aspek metode pelaksanaan, waktu kegiatan 

dijalankan atau penjelasan relevan lainnya. 

6. Pembahasan dan Rekomendasi (bila perlu) 

Berisikan penjelasan secara analitis berkaitan dengan adanya temuan atau 

permasalahan yang dapat dicermati secara kritik atau menjadi kendala dalam 

pelaksanaan bidang atau fokus kegiatan terkait selama kegiatan berlangsung. Dalam 

bahasan ini peserta kegiatan diharapkan dapat merumuskan beberapa rekomendasi 

baik secara teoritis maupun praktis dalam mencermati permasalahan tersebut.  

 

 Bab III Penutup 

7. Hasil Kegiatan 

Penutup merupakan bagian akhir laporan hasil kegiatan KKK Magang Instansi atau 

Karya yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan berdasarkan 

pada hasil kegiatan. Paparan umumnya terbagi dalam dua bagian yakni, kesimpulan 

yang berisikan penjelasan pokok secara ringkas dari kegiatan yang telah dilakukan 

dan saran yang dapat berisi usulan-usulan yang relevan dalam penanganan bidang 

kegiatan ataupun pelaksanaan kegiatan lain berikutnya.   

 

C.  BAGIAN AKHIR 

1. Daftar Pustaka 

Berisikan keterangan mengenai kepustakaan, literatur ataupun referensi yang 

digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan laporan KKK.  
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2. Lampiran 

Berisikan tentang keterangan, dokumen, bukti pendukung atau keterangan hasil 

kegiatan yang disertakan dalam lampiran pelaporan kegiatan. Lampiran dapat 

berupa surat penerimaan KKK dari lembaga terkait, dokumen hasil kegiatan (baik 

berupa produk maupun karya), lembar penilaian dari supervisor lapangan dan 

dokumentasi kegiatan (foto-foto pendukung).  
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BAB V  
KETENTUAN PENULISAN 

 

Ketentuan penulisan berisi penjelasan mengenai aturan tata cara penulisan yang 

dimaksudkan untuk keseragaman bentuk penulisan baik usulan kegiatan (proposal) 

maupun laporan kegiatan. Ketentuan ini merupakan ketentuan formal cara penulisan 

sesuai dengan kaidah penulisan akademik (karya ilmiah) secara umum.  

Adapun ketentuan ini terdiri dari: Bahan Naskah, Pengetikan Naskah, Pemakaian 

Bahasa, Penulisan Naskah, Penomoran, Penulisan Kutipan dan Pustaka. 

 

A. BAHAN NASKAH 

1. Bahan naskah usulan kegiatan (proposal) ataupun laporan hasil KKK dapat dicetak 

pada kertas HVS 70 gram ukuran A4 dengan cetakan satu muka. 

2. Bahan sampul naskah final dapat dicetak pada kertas warna biru. Untuk proposal 

kegiatan menggunakan soft cover, sedangkan laporan hasil kegiatan menggunakan 

hard cover. 

3. Apabila diperlukan, untuk laporan hasil kegiatan, bahan pembatas antar bagian atau 

bab naskah dapat menggunakan kertas warna biru tua. 

 

B. PENGETIKAN NASKAH 

1. Batas Tepi Pengetikan 

Pengetikan dilakukan dengan ketentuan batas berikut : 

a.  Batas tepi atas berjarak 4 cm 

b.  Batas tepi bawah berjarak 3 cm 

c.  Batas tepi kiri berjarak 4 cm 

d.  Batas tepi kanan berjarak 3 cm 

 Pola Pengetikan 

a. Pengetikan awal alinea atau setiap awal paragraf kalimat dapat dilakukan dengan 

pola indentasi (menjorok ke dalam) kira-kira sejumlah 7 (tujuh) digit dari batas tepi 

kiri.  
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b. Pengetikan isi naskah dapat dilakukan secara penuh atau rata batas tepi kiri 

hingga batas tepi kanan (pola Justify), terkecuali pada penulisan paragraf baru, 

judul dan sub judul, persamaan matematis, keterangan gambar dan hal-hal lain 

yang dianggap khusus.    

2. Huruf dan Ukuran  

Pemilihan huruf menggunakan tipe Times New Roman dengan ketentuan berikut : 

a. Judul beserta keterangan lainnya pada sampul depan usulan maupun laporan 

KKK dapat diketik dengan menggunakan huruf kapital (UPPERCASE) minimal 

ukuran 16, cetak tebal (bold) dan ditempatkan pada bagian tengah halaman (pola 

Justify). 

b. Judul lembar/halaman/bab pada naskah dapat diketik dengan menggunakan 

huruf kapital (UPPERCASE) ukuran 14 dan cetak tebal. Pengetikan ditempatkan 

di bagian tengah halaman (pola Justify). 

c.  Sub judul bab pada naskah dapat diketik dengan menggunakan huruf judul (Title 

Case) ukuran 13 dan cetak tebal. Pengetikan sub judul ditempatkan di batas tepi 

kiri halaman. 

d. Isi naskah dapat diketik dengan menggunakan huruf kalimat (Sentence case) 

ukuran 12. 

e. Judul tabel ataupun gambar pada isi naskah dapat diketik dengan menggunakan 

huruf kalimat (Sentence case) ukuran 12 dan cetak tebal. Pengetikan 

ditempatkan di bagian tengah lembaran (pola Justify) berikut isinya. 

f.  Keterangan tabel atau gambar (tambahan) dapat diketik dengan menggunakan 

huruf kalimat (Sentence case) ukuran 10. Keterangan tabel atau gambar 

ditempatkan dibagian tepi kiri simetris dengan judul tabel maupun gambar 

tersebut.  

g. Kutipan langsung lebih dari 40 kata dapat diketik dengan ukuran huruf 11 (bila 

ada). 

3. Cetak Miring dan Terjemahan 

Pengetikan dengan cetakan miring digunakan untuk pemakaian bahasa asing selain 

bahasa Indonesia ilmiah yang disempurnakan (misal untuk bahasa Inggris, bahasa 

daerah dan bahasa asing lainnya).  
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4. Jarak Spasi dan Baris 

a. Jarak antara baris pada judul lembar/halaman/bab atau sub bab diketik dengan 

jarak 1 (satu) spasi 

b. Jarak antara baris pada judul bab dengan isi diketik dengan jarak 3 (tiga) spasi.  

c. Jarak antara baris pada isi naskah diketik dengan jarak 2 (dua) spasi atau spasi 

rangkap. 

d. Jarak antara baris pada isi kata pengantar diketik dengan jarak 1 (satu) spasi.   

e. Jarak antara baris pada judul tabel maupun gambar beserta keterangannya diketik 

dengan jarak 1 (satu) spasi. 

f. Jarak antara baris pada kutipan langsung lebih dari 40 kata diketik dengan jarak 1 

(satu) spasi. 

 

C. PEMAKAIAN BAHASA 

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia baku dengan memperhatikan kaidah 

yang telah disempurnakan. 

1. Kalimat yang digunakan tidak boleh menyebutkan subyek orang pertama atau 

orang kedua (saya, aku, kami, kita, engkau) dan disusun dalam bentuk pasif. 

Demikian pula penulisan pada kata pengantar, misalnya penyajian ucapan terima 

kasih, pemakaian saya dapat diganti dengan penulis atau peserta. 

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

Apabila diperlukan pemakaian istilah asing, penulisannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan. 

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

dilakukan secara tepat dan benar. Kata penghubung tidak diperkenankan ditulis 

pada awal kalimat paragraf. 

 

D. PENULISAN NASKAH 

1. Penulisan alinea atau paragraf  

Penulisan isi sedikitnya terdiri dari 2 (dua) kalimat dan mengandung ide pokok 

paragraf. 
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2. Penulisan Singkatan 

a. Pemakaian singkatan di awal alinea/paragraf harus ditulis lengkap dan tidak 

boleh disingkat. Contoh: Perseroran Terbatas (PT) Telkom........ 

b. Sebaliknya pemakaian singkatan di tengah atau akhir kalimat paragraf dapat 

disingkat seperti biasanya.  

  Contoh : P.T. Semen Gresik .........  

3. Penulisan Bilangan 

a. Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada awal permulaan kalimat.  

Contoh : Pembelian 200 kg beras ........... 

     Tiga ratus kilogram beras dijual ........   

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan titik. 

Contoh : 45,15 kg kopi .......... 

4. Penulisan Satuan  

Satuan dinyatakan dengan singkatan resmi yang berlaku tanpa titik dibelakangnya. 

Contoh : Kg, M, Cm dan sebagainya. 

 

E. PENOMORAN 

1. Penomoran Halaman 

a. Penulisan nomor halaman ditempatkan pada bagian kanan bawah setiap lembar 

halaman naskah. 

b. Pada bagian awal naskah, penulisan nomor halaman menggunakan angka 

Romawi kecil (i, ii, iiii dan seterusnya). 

c.   Pada bagian isi hingga akhir naskah, penulisan nomor halaman menggunakan 

angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya). 

2. Penomoran Bab, Sub Bab, Sub dari Sub Bab dan seterusnya 

a. Penomoran Bab 

Penulisan nomor menggunakan angka Romawi besar (I, II, III dan seterusnya) 

dengan disertai kata BAB. 

Contoh : BAB II 
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b. Penomoran Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan huruf balok (A, B, C dan seterusnya) dengan 

diikuti judul dari sub bab tersebut. 

Contoh : A. Pendahuluan 

c. Penomoran Sub dari Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan angka Arab (1, 2, 3 dan seterusnya) 

Contoh : B. .................. 

1. .................... 

2. .................... 

d. Penomoran Perincian Sub dari Sub Bab 

Penulisan nomor menggunakan huruf Latin kecil (a, b, c dan seterusnya) 

Contoh : C. .................. 

1. .................... 

2. .................... 

a. ................. 

b. ................. 

3. Penomoran Tabel, Grafik atau Diagram dan Gambar 

a. Penomoran tabel, grafik atau diagram dan gambar ditulis dengan angka Arab 

(1, 2, 3 dan seterusnya). Penulisan nomor ditempatkan diatas judul dan 

didahului dengan nomor bab. Nomor pertama menunjukkan bab sedang nomor 

kedua menunjukkan urutan nomor tabel, grafik atau diagram dan gambar 

tersebut. 

Contoh : 
                                    Tabel 4.1. 

     Pembagian Jenis Pemasaran 
 

b.  Isi tabel, grafik atau diagram dan gambar tidak boleh dipenggal dan apabila 

diperlukan dapat disusun secara melintang (pola Landscape). 
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BAB VI  
PENUTUP 

 

Demikian buku pedoman ini disusun untuk menunjang program Kuliah Kerja 

Komunikasi dalam bidang magang instansi dan karya pada Program Studi Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Buku ini 

diharapkan dapat memberi manfaat petunjuk teknis berkenaan dengan keseluruhan 

prosedur atau tata cara pemprogaman kegiatan, pelaksanaan bimbingan, penyusunan 

proposal dan pelaporan hasil kegiatan oleh mahasiswa.  

Akhirnya dalam melengkapi pemahaman dan pengetahuan terhadap penyusunan 

laporan hasil kegiatan yang juga memiliki karakteristik sebagaimana penulisan akademik 

(ilmiah) pada umumnya, mahasiswa disarankan untuk dapat berinisiatif belajar mandiri 

melalui sumber-sumber ilmiah lainnya mengenai tata cara penulisan yang belum diatur 

dalam ketentuan ini.   
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Lampiran - lampiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 1.  Aspek Penilaian Lapangan KKK 
 
 

FORM PENILAIAN LAPANGAN 
KULIAH KERJA KOMUNIKASI 

 
 
NAMA MAHASISWA : ________________________________ 

NPM   : ________________________________ 

INSTANSI  : ________________________________ (Tempat KKK) 

MASA KEGIATAN : ________________________________ (Tanggal Pelaksanaan) 

 

NO. VARIABEL PENILAIAN NILAI (ANGKA) 

1. Etos kerja di lapangan  

2.  Kemampuan bekerja secara mandiri maupun 
dalam tim 

 

3. Tanggung jawab dalam penyelesaian tugas  

4. Kemampuan berinisiatif dan inovatif (ide kreatif)  

5. Kehadiran di lapangan  

 Nilai Total   

 

         _________, ______________ 

 

          Mengetahui,                        Pembimbing di Lapangan 

    Dosen Pembimbing 

 

 

        Nama dan Ttd                  Nama dan stempel tempat KKK         
    NIP.            NIP./NIK.    

 
 
Keterangan : 
1. Nilai Total dalam bentuk angka (10-100) merupakan pembagian dari kelima komponen 

tersebut. 
2. Form penilaian bersifat rahasia, diserahkan dalam amplop tertutup ke peserta KKK 

untuk diserahkan ke dosen pembimbing. 



 

Lampiran 2.  Aspek Penilaian Akhir KKK 
 
 

FORM PENILAIAN AKHIR 
KULIAH KERJA KOMUNIKASI 

 
 
NAMA MAHASISWA  : ________________________________ 

NPM    : ________________________________ 

PROGRAM STUDI  : ________________________________  

JUDUL LAPORAN KKK  : ________________________________  

TANGGAL UJIAN  : ________________________________ 

 

NO. VARIABEL PENILAIAN BOBOT (%) NILAI (ANGKA) 

1. Nilai total kegiatan lapangan 60  

3. Nilai Ujian Laporan KKK 40  

 Nilai Total    

 

Keterangan : 
1. Nilai akhir adalah penggabungan antara nilai lapangan dan nilai ujian. 
2. Nilai akhir dalam bentuk angka (10-100), kemudian dikonversi ke bentuk huruf (A-D) 
3. Form penilaian bersifat rahasia, diserahkan ke program studi setelah proses ujian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran 3. Contoh Sampul/ Cover Depan Usulan KKK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROPOSAL KULIAH KERJA KOMUNIKASI 

(Magang Instansi / Karya) 

 
DIVISI PEMBERITAAN RCTI BIRO JAWA TIMUR 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PESERTA : 
 

__________Nama__________ 

NPM.___________ 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

___Tahun___ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Lampiran 4. Contoh Sampul/ Cover Depan Laporan KKK   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN HASIL 
 KULIAH KERJA KOMUNIKASI 

(Magang Instansi / Karya) 
 

DIVISI PEMBERITAAN RCTI BIRO JAWA TIMUR 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

PESERTA : 
 

__________Nama__________ 

NPM.___________ 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

___Tahun___ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Lampiran 5. Contoh Lembar Pengesahan Usulan KKK (Proposal) 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

NAMA MAHASISWA : ________________________________ 

NPM   : ________________________________ 

PROGRAM STUDI : ________________________________  

JUDUL KEGIATAN : ________________________________ (Fokus Bidang KKK) 

INSTANSI  : ________________________________ (Tempat KKK) 

MASA KEGIATAN : ________________________________ (Tanggal Pelaksanaan) 

 

 

 

      ___________, __________________ 

 

             Mengetahui,                          Dosen Pembimbing 

      Ketua Program Studi 

 

 

_______Nama & Ttd________              _________Nama & Ttd_________ 
     NIP._______________           NIP._______________ 

 

 

               

 

 

                      
 
 
 



 

Lampiran 6. Contoh Lembar Pengesahan Laporan KKK 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

NAMA MAHASISWA : ________________________________ 

NPM   : ________________________________ 

PROGRAM STUDI : ________________________________  

JUDUL KEGIATAN : ________________________________ (Fokus Bidang KKK) 

INSTANSI  : ________________________________ (Tempat KKK) 

MASA KEGIATAN : ________________________________ (Tanggal Pelaksanaan) 

 

      ___________, __________________ 

 

              Dosen Pembimbing    Dosen Pembimbing Lapangan 

 

 

_________Nama & Ttd_________              _____Nama, Ttd & Stempel_____ 
          NIP._______________                      NIP./ NIK.____________ 

 

             Mengesahkan,           Mengetahui, 

                   Dekan               Ketua Program Studi 

 

 

_____Nama, Ttd & Stempel_____                       _______Nama & Ttd________  
        NIP._______________                    NIP._______________ 
 
 

 

 

 



 

Lampiran 7. Contoh Batas Pengetikan Naskah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kertas HVS ukuran A4 
 

                4 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

JUDUL BAB (font 14, cetak tebal) 
 
 

Sub Bab (font 13, cetak tebal) ______ 3 spasi  

               2 spasi 
    7 digit (font 12) __________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________ 

 

    Sub dari Sub Bab (font 12, cetak tebal) ____ 2 spasi        

    7 digit _________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________ 

 

Sub Bab __________ 3 spasi  

       7 digit ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

____________________________________________ 

3 Cm 

4 Cm 

3 Cm 



 

Lampiran 8. Contoh Susunan Penomoran (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 
JUDUL BAB 

 
A. __________ Sub bab 
B. __________ Sub bab 
C. __________ 
D. __________ 

 
1. __________ Sub dari Sub Bab 
2. __________ Sub dari Sub Bab 
3. __________ 
4. __________ 

 
a. ___________ Perincian Sub dari Sub Bab 
b. ___________ Perincian Sub dari Sub Bab 
c. ___________ 
d. ___________ 

 
1) ___________ Perincian dari point d 
2) ___________ Perincian dari point d 
3) ___________ 
4) ___________ 

 
a) __________ Perincian dari point 4 
b) __________ Perincian dari point 4 
c) __________ 
d) __________ 

 
i. __________ Perincian dari point d 
ii. __________ Perincian dari point d 
iii. __________  
iv. __________ 

 
 

E.  
 

 
 

 
 
 
 

 



 

Lampiran 9. Contoh Susunan Penomoran (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 
JUDUL BAB 

 
1.1. __________ Sub bab 
1.2. __________ Sub bab 
1.3. __________ 
1.4. __________ 

 
1.1.1. __________ Sub dari Sub Bab 
1.1.2. __________ Sub dari Sub Bab 
1.1.3. __________ 
1.1.4. __________ 

 
a. ___________ Perincian Sub dari Sub Bab 
b. ___________ Perincian Sub dari Sub Bab 
c. ___________ 
d. ___________ 

 
1) ___________ Perincian dari point d 
2) ___________ Perincian dari point d 
3) ___________ 
4) ___________ 

 
a) __________ Perincian dari point 4 
b) __________ Perincian dari point 4 
c) __________ 
d) __________ 

 
j. __________ Perincian dari point d 
ii. __________ Perincian dari point d 
iii. __________  
iv. __________ 

 
 

F.  
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