
TATA CARA/TEKNIS PELAKSANAAN  
SEMINAR KKP 

 
 
 
1. TATA TERTIB BERPAKAIAN 

a. Pria 
• Memakai baju kemeja warna putih berdasi 
• Memakai Jas Almamater 
• Memakai celana panjang warna hitam / gelap (bukan jeans) 
• Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal / sandal) 

b. Wanita 
• Memakai baju kemeja warna putih 
• Memakai Jas Almamater 
• Memakai rok yang panjangnya di bawah lutut berwarna hitam / gelap 

(bukan jeans) 
• Bagi yang berjilbab memakai kerudung warna putih 
• Memakai sepatu tertutup (bukan sepatu sandal / sandal) 
 
 

2. PERSIAPAN AWAL SEMINAR 
a. Pendaftaran Seminar kepada KETUA PRODI 
b. Menentukan waktu dan tempat pelaksanaan seminar (koordinasi dengan dosen 

pembimbing) 
c. Peserta mengambil berita acara, absensi/daftar hadir peserta seminar/audience, 

dan daftar nilai Kepada Ketua PRODI 
d. Mahasiswa membawa bahan seminar lengkap yang telah ada tanda tangan 

Yuridis, Dosen Pembimbing Lapangan, dan Pembimbing Materi, minimal 2 
Exemplar (1 untuk dosen penguji dan 1 untuk peserta seminar) 

e. Mahasiswa membuat / menyediakan alat/media Presentasi 
1. Bahan presentasi untuk seminar dengan Power Point. 
2. Komputer / Laptop 
3. Bahan presentasi dicetak dan difoto copy minimal 10 untuk diberikan 

kepada Audience 
4. Isi dari bahan presentasi (yang dianggap penting untuk disampaikan), 

contoh: 
• Abstraksi 
• Pendahuluan 

• Permasalahan 
• Tujuan dan Manfaat KKP 
• Tempat dan waktu KKP 

• Pembahasan KKP (DAD, Flow Chart, atau Algoritma) atau Program 
hasil analisis 

• Implementasi program (bila ada) 
• Penutup 

 
 

3. TEKNIS PELAKSANAAN 
a. Dosen penguji sekaligus penilai dan bertindak sebagai moderator acara 
b. Dosen penguji mempersilahkan Peserta Seminar untuk dapat mempresentasikan 

Laporan KKP (10 menit) 



c. Dosen penguji memberikan pertanyaan seputar laporan (15 menit) 
d. Moderator memberikan kesempatan kepada Audience untuk memberikan 

pertanyaan (35 menit) 
e. Moderator menutup acara. 
 
 

4. SUSUNAN MATERI PRESENTASI 
a. Salam pembuka 
b. Perkenalan 

• Nim 
• Nama 

c. Mengemukakan Judul KKP 
d. Mulai Presentasi 
e. Salam Penutup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


