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A. LATAR BELAKANG 

Praktek Industri merupakan satuan mata kuliah yang memiliki bobot 3 

SKS yang setara dengan 8 minggu (2 bulan) dan wajib ditempuh oleh 

mahasiswa yang sudah menempuh Mata Kuliah Bidang Studi (MKBS) minimal 

90 SKS dan tidak sedang mengambil kegiatan didalam kampus atau sedang 

kuliah. Sehubungan dengan kewajiban mahasiswa untuk melaksanakan Praktek 

Industri tersebut,  kami memilih CV Parta Wood sebagai tempat melaksanakan 

Praktek Industri. Kami meninjau CV Parta Wood memiliki andil yang cukup 

besar dalam  peningkatan laju ekonomi dalam bidang ekspor kayu. Adanya 

keterkaitan program studi yang kami tempuh dengan proses kegiatan di CV 

Parta Wood menjadi alasan bagi kami untuk melaksanakan kegiatan praktek 

industri di CV Parta Wood. 

CV Parta Wood berdiri sejak tahun 2005 di Surabaya.  CV Parta Wood 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengolahan kayu balsa 

menjadi multi layer block balsa dan pembuatan body guitar untuk keperluan 

ekspor. CV Parta Wood telah menggunakan mesin dan peralatan otomatis di 

dalam mengolah produknya.  Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk belajar 

tentang pengolahan kayu dengan teknologi yang diterapkan oleh CV Parta 

Wood.   

Sebagaimana tujuan dari mata kuliah praktek industri yang tercantum dalam 

kurikulum 2008/2009 jurusan Pendidikan Teknik Elektro diharapkan mahasiswa 

dapat mengenal apa dan bagaimana dunia kerja yang sebenarnya. Praktek 

Industri merupakan kegiatan pertama mahasiswa untuk terlibat langsung dengan 

masyarakat dunia kerja, bekerja dengan individu atau dalam kerjasama team. 

Serta peningkatan dan aplikasi dari ilmu atau teknologi yang te lah kita peroleh 

diperkuliahan sehari-hari, dan sangat penting dalam peningkatan hard skill. 

 

 

 

 

 



B. TUJUAN 

Kegiatan praktek industri adalah sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 

melakukan studi banding dan praktek industri dari ilmu yang didapatkan pada 

waktu kuliah dengan teknologi yang diterapkan diperusahaan tempat dilakukan 

praktek industri. Sehingga dapat terjadi transfer dan penerapan ilmu yang 

dilakukan selama kerja praktek berlangsung. Adapun tujuan yang akan tercapai 

dalam praktek industri adalah : 

1. Peningkatan kemampuan komunikasi yang dapat digunakan dalam 

penyelesaian masalah manajerial dan keteknikan yang ada di CV Parta 

Wood. 

2. Mengetahui dan memahami fungsi dari sistem otomatisasi dalam proses 

control diperusahaan. 

3. Mampu menganalisa dari desain dan fungsi sistem otomatisasi yang 

digunakan dalam otomatisasi produksi.  

Materi praktek Industri didasarkan pada kurikulum yang didapatkan pada 

perkuliahan di program studi PT. Mekatronika Universitas Negeri Yogyakarta. 

Beberapa materi yang diharapkan dapat diserap dari kerja praktek  ini antara 

lain: 

 

Materi Umum 

Memahami sistem kerja dan  metode penyelesaian masalah pada manajemen 

perusahaan/industri antara lain :  

- Sales/marketing 

Meliputi metode penjualan yang di lakukan oleh CV Parta Wood kepada 

consumer di dalam maupun di luar negeri.  

- Service and maintenance 

Meliputi studi kasus prosedur-prosedur atau alur perusahaan dalam 

melakukan service dan maintance peralatan yang rusak setelah diinstalasi 

pada proyek yang dikerjakan. 

- Research and Development 



Meliputi sistem kerja dari CV Parta Wood dalam melakukan riset dan 

perkembangan terhadap teknologi-teknologi baru untuk diaplikasikan di 

perusahaan maupun pada produknya. 

 

Materi khusus 

Materi khusus yang ingin kami pelajari dalam praktek industri adalah 

mengenai sistem otomatisasi, serta analisa penerapan microcontroller atau PLC 

dengan langkah- langkah sebagai berikut; 

- Study control system dan instrumented pada sistem pengendalian proses. 

- Study filosofi safety instrumented system dalam control system 

- Analisa spesifikasi dan fungsi otomatisasi mekanik pada sistem 

pengendalian proses. 

- Uji performasi sistem. 

Dengan mempelajari proses aplikasinya maka diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan hard skill sehingga dapat berguna dalam 

mengerjakan tugas akhir maupun dalam menghadapi persaingan dunia kerja. 

Selain itu dapat menjadi bahan masukan bagi industri yang bersangkutan dalam 

perbaikan kinerja. 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN 

Bila disetujui praktek Industri akan dilaksanakan pada : 

Waktu :  14 Februari s.d. 2 April 2011 

Tempat : CV Parta Wood, Surabaya 

Atau berdasarkan kesepakatan dari pihak CV Parta Wood. 

 

 

 

 

 

 

 



D. PESERTA 

Pelaksanaan Praktek Industri di CV Parta Wood di Surabaya akan diikuti oleh; 

1. Nama  : Herdani Yulian 

NIM  : 07518241012 

Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika 

Jurusan  : Pendidikan Teknik Elektro 

Pembimbing : Yuwono Indro H., S.Pd. 

 

2. Nama  : Antoko Dwi Prasetyo 

NIM  : 07518241001 

Program Studi : Pendidikan Teknik Mekatronika 

Jurusan  : Pendidikan Teknik Elektro 

Pembimbing : Yuwono Indro H., S.Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. PENUTUP 

Kegiatan praktek industri adalah sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 

melakukan menerapkan dan mendapatkan ilmu baik dari segi manajerial 

maupun keteknikan  harus dapat di maksimalkan untuk meningkatkan 

knowledge transfer timbal balik dari sektor pendidikan dan sektor industri 

sehingga kedua belah pihak diharapkan dapat berperan aktif dalam kegiatan 

praktek industri ini, diharapkan  kerja sama antara perguruan tinggi dan industri 

akan terus terjalin sehingga proses knowledge transfer dari industri ke perguruan 

tinggi dan sebaliknya, akan berjalan dengan baik dan dapat membantu 

pembangunan dan pengembangan teknologi di Indonesia.  

 

Dari kegiatan praktek industri yang akan dilakukan ini diharapkan : 

- Peserta didik dapat mengetahui dan memahami sistem kerja  CV Parta Wood 

sehingga dapat digunakan dalam pendekatan penyelesaian masalah secara 

utuh dan menyuruh. 

- Peserta didik mampu memahami filosofis dari proses control Automatisasi 

sehingga mampu menganalisa dari penerapan sistem Automatisasi dalam 

proses produksi. 

- CV Parta Wood dapat membandingkan teknologi yang dipelajari peserta 

didik dengan yang digunakan perusahaan dalam proses analisa instrument 

dan process engineering yang dilakukan. 

- Program studi S1 Pendidikan Teknik Mekatronika dengan CV Parta Wood 

tercipta suatu  hubungan timbal balik, sehingga informasi teknologi terbaru 

dapat di terima, dipelajari dan dikembangkan oleh kedua belah pihak.  

 

 

 

 

 

 



Demikian proposal kerja praktek ini disusun dengan harapan dapat 

memberikan deskripsi singkat dan jelas maksud dan tujuan dari pelaksanaan 

praktek industri di CV Parta Wood. Atas perhatian, bantuan, dan kerjasamanya 

kami ucapkan terima kasih. 

  

Yogyakarta, 26 Januari 2011 
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F. LAMPIRAN 

1. Curriculum Vitae 

2. Data Hasil Study 


