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Bab I – Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Diisi seragam dan sama untuk semua mahasiswa dan semua tempat kuliah industri. Isikan
sesuai pada kolom berikut.
Tujuan dari suatu program studi dalam pendidikan tinggi dibentuk adalah tidak lain dan
tidak bukan untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat. Kurikulum dirancang
dalam jangka waktu 4 tahun sejak mahasiswa mendaftar hingga lulus pasti sudah banyak
sekali terjadi perubahan. Apalagi di dunia IT, dalam hitungan detik selalu ada teknologi
yang baru. Penyelenggara pendidikan tinggi tidak mungkin setiap detiknya harus
melakukan revisi kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat. Untuk itu di Program
Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Mercu Buana
Yogyakarta menyelenggarakan mata kuliah “Kuliah Industri” yang bertujuan
meminimalisir adanya GAP antara kurikulum yang didesain dengan tuntutan masyarakat
tersebut.

1.2 Tujuan dan Manfaat
Diisi seragam dan sama untuk semua mahasiswa dan semua tempat kuliah industri. Isikan
sesuai pada kolom berikut.
1.2.1 Tujuan
Tujuan dari diadakannya kuliah industri adalah mengenalkan mahasiswa dengan kondisi
nyata di dunia kerja dan dunia industri, baik milik negara ataupun perusahaan swasta.
1.2.2 Manfaat
Dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan mengerti akan kompetensi dan
kualifikasi yang harus dipersiapkan setelah lulus nanti. Kemampuan apa saja yang belum
dikuasai oleh mahasiswa, diharapkan dapat segera dikejar/dipenuhi melalui lembaga
sertifikasi kompentensi baik tingkat nasional ataupun internasional.

1.3 Tema Kuliah Industri
Sesuaikan dengan tema / materi kuliah yang diberikan.

1.4 Waktu dan Tempat
Sesuaikan dengan waktu dan tempat kuliah yang diikuti.
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Bab II – Pembahasan
Untuk pembahasan disini sangat fleksibel dan menyesuaikan dengan tema yang diberikan
pada saat kuliah industri.
Jika tema kuliah tentang company profile perusahaan, maka dapat dibuat sub-bab dengan
penomoran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dst……. sebagai berikut.
Sejarah Perusahaan
Produk / Jasa
Struktur Organisasi
SOP Penerimaan Karyawan Baru
Jika tentang satu tema, dapat menggunakan sub-bab atau tidak tergantung kreatifitas Anda.
Cukup uraikan menurut pemahaman Anda masing-masing.
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Bab III – Penutup
3.1 Kesimpulan
Isikan kesimpulan yang ada peroleh dari kuliah industri ini dalam bentuk pointer nomer.
1. Kesimpulan satu
2. Kesimpulan dua
3. Kesimpulan tiga
4. ……

3.2 Saran / Perbaikan Kuliah Yang Akan Datang
Tuliskan saran / perbaikan untuk penyelenggaraan kuliah industri yang akan datang.
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