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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan 

hidayah  ke jalan yang benar, sehingga buku Pedoman PKL, KKN, DAN MAGANG dapat 

diterbitkan dalam rangka mendukung pelaksanaan PKL, KKN, DAN MAGANG dan juga 

sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan PKL maupun penyusunan Laporan. 

Program PKL, KKN, DAN MAGANG terkonsentrasi diikuti oleh para mahasiswa 

yang secara khusus hanya mengikuti program ini. Selama proses kegiatan, perhatian dan 

aktifitas peserta terfokus hanya pada kegiatan PKL, KKN, DAN MAGANG. Dari segi 

substansi, program PKL, KKN, DAN MAGANG ini diarahkan pada proses pengalaman 

peserta secara komprehensif dalam kaitannya dengan tugas dan kegiatan praktek mahasiswa 

di instansi/lembaga keuangan maupun non-keuangan, baik berkaitan dengan praktek 

administrasi keuangan maupun kemampuan manajerial perusahaan. Dengan demikian, para 

peserta akan dapat mengikuti seluruh kegiatan secara intensif dan diharapkan efektif 

membangun kompentensi para peserta sebagai calon praktisi perbankan syari’ah baik di 

lembaga keuangan maupun non-keuangan. 

Sesuai visi dan misi Universitas  Alma Ata, lulusan  yang diharapkan dari   kedua 

program  studi  adalah kompetensi  personal,  profesional  dan  sosial  dan  bertaqwa kepada 

Allah SWT. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui sistem yang terpadu dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional. 

Menyelenggarakan  pendidikan    yang   inovatif   bidang   ekonomi dan bisnis   dengan 

mengacu  pada  standard nasional/ internasional untuk dapat menciptakan praktisi perbankan 

profesional yang bervisi global. 

Mengingat urgensi PKL, KKN, DAN MAGANG, maka dengan adanya buku pedoman 

ini diharapkan mahasiswa akan mendapatkan panduan tentang apa yang harus dilakukan 

ketika akan memprogram PKL, KKN, DAN MAGANG, menyusun proposal, menyusun 

laporan, sampai akhirnya melakukan ujian akhir PKL, KKN, DAN MAGANG. Selain hal itu 

dengan buku ini juga diharapkan dapat member pedoman pada dosen pembimbing ketika 

memberikan bimbingan pada mahasiswa sehingga laporan PKL, KKN, DAN MAGANG 

mahasiswa memiliki standar yang sama. 

Diharapkan dengan buku pedoman ini, pelaksanaan program PKL, KKN, DAN 

MAGANG akan efisien dan efektif mengantarkan lulusan Unversitas Alma Ata 

Yogyakarta sebagai praktisi ekonomi yang profesional. Amien. 
 

Yogyakarta, Mei 2019 

Dekan  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  

Universitas  Alma Ata 

 

 

 

 

 

Abdul Salam, M.A 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 
 

1. PKL, KKN, DAN MAGANG merupakan suatu penugasan magang mahasiswa di 

Instansi Keuangan  atau Perusahaan selama empat minggu. 

2. Praktek   Kerja   Lapangan   merupakan   kegiatan   intrakurikuler   yang   

mewajibkan mahasiswa   untuk   melakukan   pengamatan   dan   praktek   

pengelolaan   instrument keuangan di Lembaga/Istansi Keuangan Syariah atau 

Perusahaan non Lembaga Keuangan. 

3. Praktek Kerja Lapangan   merupakan upaya peningkatan pemahaman, wawasan, 

dan keterampilan mahasiswa guna melengkapi kompetensi yang telah diperolehnya 

selama kuliah. 

4. Perlu ada suatu Pedoman PKL, KKN, DAN MAGANG sehingga pihak-pihak 

terkait (Mahasiswa, Departemen dan Instansi) dapat berinteraksi dengan baik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Tujuan 
 

Tujuan  dilaksanakannya  PKL, KKN, DAN MAGANG adalah  untuk  memberikan 

kesempatan kepada Mahasiswa agar: 

1. Dapat  menerapkan  ilmu  pengetahuan  yang  telah  didapatkan  dengan  memberikan 

sedikit kontribusi pengetahuan pada instansi, secara jelas dan konsisten dengan 

komitmen yang tinggi. 

2. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis dan non-teknis di dunia kerja 

nyata. 

3. Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja, serta memperoleh 

surat keterangan kerja (referensi) dari Instansi. 

4. Sedangkan  tujuan dibuatnya Pedoman Praktek Lapangan  ini adalah agar: 
 

a. Mahasiswa dapat memahami, menaati, dan menjalankan setiap tugas dan 

tanggung jawabnya secara jelas dalam Praktek Kerja Lapangan. 

b. Departemen  dan  Instansi  dapat  memberikan  bimbingan  dan  pelayanan 

kepada Mahasiswa dengan  lebih  terarah, cepat dan akurat.
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Manfaat 
 

Bagi Mahasiswa 
 

1.   Memperdalam  pengertian dan  penghayatan mahasiswa tentang proses manajerial 

dalam pengelolaan perusahaan atau lembaga keuangan 

2.   Memperoleh pengalaman tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner, 

sehingga dapat memahami adanya keterkaitan ilmu dalam  mengatasi permasalahan 

ekonomi yang ada di lembaga keuangan syariah. 

3. Memperoleh  pengalaman  dan  keterampilan  untuk  melaksanakan  kegiatan 

manajerial, marketing dan analisa keuangan di tempat PKL, KKN, DAN MAGANG. 

 

Bagi Mitra  

1.  Memperoleh kesempatan untuk ikut andil dalam  menyiapkan SDM  yang 

profesional. 

2. Mendapat bantuan pemikiran, tenaga, ilmu dan teknologi dalam  merencanakan serta 

melaksanakan pengembangan lembaga tersebut. 

 

Bagi Universitas Alma Ata 

1.  Memperoleh  umpan  balik  pengalaman  mahasiswa  praktik  di  lembaga  keuangan 

sehingga kurikulum, materi kuliah, dan pengembangan  IPTEK dapat disesuaikan 

dengan tuntutan masyarakat pada umumnya dan perkembangan pendidikan pada 

khususnya. 

2. Meningkatkan   kerja   sama   dengan   lembaga   keuangan   tempat   praktik   untuk 

pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (TDPT). 

 

Capaian Kompetensi  

Capaian Pembelajaran mata kuliah PKL dan KKN adalah  sebagai berikut: 

1. Mampu mengidentifikasi fungsi administrasi perusahaan dan pelayanan 

2. Mampu mengaktualisasikan skema manajemen efektif, bermutu dan terukur dalam 

optimalisasi sumber daya perusahaan 

3. Mampu mengidentifikasi resiko dan mengantisipasi ketidakpastian perusahaan 

4. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

5. Mengidentifikasi fungsi-fungsi bisnis perusahaan yang terkait dengan top 

management ataupun stakeholder lainnya 

6. Mengidentifikasi    proses    penyelarasan    vertikal    (top management/ stakeholder 

lainnya sampai dengan berbagai sumber daya)  

7. Merumuskan  hubungan  keterkaitan  berbagai  fungsi bisnis  tersebut  berikut  

dengan  tugas  khusus  perusahaan  (company  project)  ke dalam keseluruhan 

aktivitas strategis maupun operasional perusahaan 

Keseluruhan capaian pembelajaran tersebut disesuaikan dengan capaian yang 

diharapkan melekat pada mahasiswa  Fakultas Ekonomi dan Bisnis  berdasarkan 

rumusan Kurikulum Tahun 2016 yang mencakup bidang 
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Sikap (S) 

1. Mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang memadai dan relevan dengan 

bidang keahliannya 

2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

Keterampilan Umum (KU) 

1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

Keterampilan Khusus (KK) 

1. Keterampilan memahami kondisi perekonomian global (makro, industri dan 

moneter) 

2. Keterampilan merancang pengelolaan sumber daya perusahaan 

3. Keterampilan menjelaskan konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, 

dan tren historis dalam ekonomi dan keuangan Islam 

4. Keterampilan meningkatkan pelayanan administrasi berdasarkan analisis perusahaan 

dengan memanfaatkan IPTEKS yang terkait 

5. Keterampilan mengelola lembaga bisnis secara profesional, mandiri, dan sesuai 

dengan prinsip syariah 

6. Keterampilan mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyusun solusi masalah 

ekonomi  ke dalam program pengembangan bisnis 

7. Keterampilan berkomunikasi secara efektif dan santun kepada klien dan stakeholders 

8. Mampu mengidentifikasi resiko dan mengantisipasi ketidakpastian perusahaan 

 

Pengetahuan (P) 

1. Menguasai Pengetahuan prosedur analisis masalah administrasi 

2. Menguasai pengetahuan tentang pemecahan masalah dalam organisasi 
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BAB II 

MEKANISME PKL, KKN & MAGANG 
 

 

Persiapan 
 

Persiapan Peserta 
 

Setiap mahasiswa  yang akan mengikuti program  PKL, KKN, DAN MAGANG 

harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Terdaftar   sebagai   mahasiswa   aktif   Universitas   Alma   Ata   pada   semester   

yang bersangkutan. 

2. Mendaftarkan  diri  sebagai  peserta  program  PKL, KKN, DAN MAGANG 

sesuai  dengan  ketentuan  yang ditetapkan penyelenggaraan PKL, KKN, DAN 

MAGANG (bagi mahasiswa regular). 

3. Menunjukkan kwitansi pembayaran PKL, KKN, DAN MAGANG. 

4. Bagi mahasiswa Reguler S-1 tidak sedang menempuh kegiatan akademik lain 

yang diselenggarakan pada semester tersebut  di Universitas Alma Ata. 

 

Pendaftaran Peserta 
 

Mahasiswa yang akan mengikuti PKL wajib mendaftarkan terlebih dahulu sebagai 

calon peserta secara langsung (tidak boleh diwakilkan) kepada pengelola. Sebagai 

kelengkapan pendaftaran, mahasiswa harus mengisi atau menyerahkan berkas-berkas 

sebagai berikut: 

1. Menyerahkan bukti pembayaran dari bank ke bagian keuangan. 

2. Mendaftar ke pengelola prodi dengan menunjukkan bukti pembayaran. 

3. Biodata   yang  telah  diisi  dengan  lengkap  sesuai  dengan   yang  sebenarnya  

dan ditandatangani yang bersangkutan. 

 

Ketentuan Umum Peserta 
 

1. Mahasiswa yang dapat melaksanakan PKL, KKN, DAN MAGANG adalah yang 

telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Program Studi. 

2. Mahasiswa praktikan harus selalu menaati peraturan-peraturan dari Prodi dan lembaga 

tempat praktik. 

3. Mahasiswa  praktikan  harus  selalu  mengikuti  dan  mamperhatikan  petunjuk  dari 

Pembimbing pelaksana, Dosen Pembimbing, dan Pimpinan tempat PKL, KKN, DAN 

MAGANG. 

4. Mahasiswa praktikan harus selalu dapat menunjukkan sikap sebagai seorang yang 

berpendidikan dan muslim. 

 

Ketentuan Khusus Peserta 
 

1. Pelaksaan PKL, KKN, DAN MAGANG diatur    oleh    TIM    Pengelolaan    yang 

ditetapkan  Dekan.
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2. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, KKN, DAN MAGANG harus 

mendaftarkan diri ke bagian pengelola prodi  dengan menunjukkan Kwitansi 

pembayaran (bagi mahasiswa regular). 

3. Pembimbing pelaksana adalah pembimbing yang ada di lembaga tersebut dan ditunjuk 

oleh pimpinan lembaga. 

4. Tentang bahan dan jadwal praktikan diatur/ditentukan oleh Pimpinan lembaga dan 

Pembimbing pelaksana. 

5. Sebelum   mahasiswa   melaksanakan   praktik   magang,   terlebih   dahulu   harus 

mengadakan observasi magang di lembaga keuangan. 

6. Mahasiswa yang belum pernah melakukan observasi magang tidak diperkenankan 

melaksanakan praktik magang. 

Kewajiban Mahasiswa 
 

1. Mahasiswa peserta PKL, KKN, DAN MAGANG wajib mengikuti kegiatan 

orientasi yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana. 

2. Mahasiswa praktikan wajib secara total mengikuti kegiatan magang selama jangka 

waktu yang telah ditentukan. 

3. Selama melaksanakan PKL, KKN, DAN MAGANG, mahasiswa diwajibkan untuk 

berperilaku baik dan sopan. 
 

Untuk itu, mahasiswa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 

1. Sebelum praktik 

a) Berpakaian sopan dan rapi. 

b) Berusaha untuk mengenal semua staf tempat praktik dan bergaul secara 

kekeluargaan dalam batas-batas tertentu. 

c) Datang  ke  tempat  praktik  paling  lambat  15  menit  sebelum  jam  kantor 

dimulai. 

d) Membiasakan diri untuk memberikan ucapan salam kepada semua staff 

lembaga keuangan. 

e) Mempersiapkan segala hal-hal yang akan digunakan dalam praktik magang. 

 

2. Selama praktik berlangsung : 
 

a) Menjaga ketertiban kantor. 

b) Menghormati pembimbing pelaksana dan staff  lain 

c) Tidak mengganggu ruangan yang lain 

d) Menghargai dan menghormati para nasabah 

3. Setelah selesai praktik :
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a)  Berkomunikasi   dengan   pembimbing  pelaksana   mengenai   pelaksanaan 

praktik yang baru saja dilaksanakan. 

b)  Meninggalkan lembaga tempat praktik setelah jam kantor berakhir, kecuali 

ada ijin  khusus  (Sakit, Orang tua/Saudara meninggal)  dari  pembimbing 

pelaksana atau pimpinan lembaga. 
 

 

Pembekalan 
 

Tujuan Pembekalan PKL, KKN, DAN MAGANG bertujuan agar mahasiswa : 

1. Memahami dan menghayati program PKL, KKN, DAN MAGANG 

2. Memiliki wawasan dan bekal pengetahuan tentang sistem PKL, KKN, DAN 

MAGANG. 

3. Memiliki   wawasan   pengetahuan   dan   sikap   tata   tertib   sebagai   praktisi 

perbankan syari’ah.  

4. Memiliki  kesiapan  secara  mental,  intelektual,  dan  fisik  untuk  mengikuti 

kegiatan PKL, KKN, DAN MAGANG. 
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1. Profesionalisme tenaga keuangan. 

2. Pengenalan marketing dan analisa keuangan. 

3. Mekanisme pelaksanaan PKL, KKN, DAN MAGANG dan teknis penulisan 

laporan PKL. 

4. Etika di lembaga keuangan. 
 

c)   Wajib  diikuti  oleh  seluruh  mahasiswa  yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  ikut 

Praktek Kerja Lapangan 

d) Mahasiswa peserta praktek dilepas secara resmi oleh Ketua Prodi .
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Pengelolaan 
 

Prinsip Pengelolaan PKL, KKN, DAN MAGANG ini dilaksanakan dengan 

prinsip sebagai berikut: 
 

1. Terbimbing,  artinya  mahasiswa  praktikan  dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya 

dibimbing oleh Dosen Pembimbing, pembimbing pelaksana dan pimpinan lembaga. 

2. Terkonsentrasi, artinya mahasiswa praktikan harus betul-betul terfokus hanya pada 

kegiatan PKL, KKN, DAN MAGANG saja. Jadi mereka harus betul-betul secara 

totalitas mengikuti kegiatan- kegiatan di lembaga baik yang terkait dengan kegiatan 

ekonomi (transaksi) maupun administrsi/manajerial. Dalam rangka ini, maka 

mahasiswa praktikan tidak diperkenankan mengambil mata kuliah pada semester 

tersebut kecuali skripsi. 

3. Terpadu, artinya seluruh kegiatan PKL merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisah dan saling menunjang. 

4. Terarah, artinya semua kegiatan dan tugas-tugas mahasiswa dalam pelaksanaan PKL, 

KKN, DAN MAGANG diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti 

disebutkan pada Bab I di atas.
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BAB III 

PELAKSANAAN MEKANISME PKL, KKN & MAGANG 
 

 

Deskripsi Tugas 
 

Panitia Pelaksanan 
 

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan PKL, KKN, DAN MAGANG. 

2. Mengadakan persiapan dan perencanaan dan pelaksanaan PKL, KKN, DAN 

MAGANG termasuk kegiatan pembekalan  PKL, KKN, DAN MAGANG. 

3. Menyusun jadwal kegiatan sejak persiapan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan 

PKL, KKN, DAN MAGANG. 

4. Mengadakan monitoring pelaksanaan PKL, KKN, DAN MAGANG ke lembaga-

lembaga tempat praktik. 

5. Memberikan nilai mahasiswa pada kegiatan orientasi. 

6. Menyelenggarakan  rapat-rapat  koordinasi  intenal  panitia,  antar  panitia  dengan 

7. Dosen Pembimbing, dan antara panitia dengan para pimpinan tempat praktik. 

8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan PKL, KKN, DAN MAGANG secara 

tertulis pada pengelola. 

Dosen Pembimbing 

1. Memberitahukan   kepada   pihak   lembaga   tempat   praktik,   prihal   kedatangan 

mahasiswa praktikan untuk melakukan PKL, KKN, DAN MAGANG. 

2. Menjadi penghubung antara Universitas Alma Ata dengan lembaga tempat 

praktik. 

3. Memberikan  pengarahan  kepada  mahasiswa  praktikan  sebelum  penerjunan  

ke lembaga untuk melaksanakan PKL, KKN, DAN MAGANG. 

4. Menjelaskan  kepada  pembimbing  pelaksanan  perihal  apa  yang  akan  dikerjakan 

mahasiswa di lembaga dan cara mengevaluasinya. 

5. Memberikan masukkan dan   mengerahkan rencana program, serta 

menandatangani laporan pelaksanaan harian PKL, KKN, DAN MAGANG. 

6. Memberikan  bimbingan  kepada  para  mahasiswa  selama  PKL, KKN, DAN 

MAGANG berlangsung,  baik yang terkait dengan  kegiatan praktik maupun 

kegiatan pengabdian dan pengembangan lembaga serta dalam pembuatan laporan 

pelaksanaan. 

7. Bersama  pembimbing  pelaksana  dan  pimpinan  lembaga  mengawasi  dan 

mengevaluasi pelaksanaan praktik mahasiswa. 

8. Menyerahkan nilai akhir hasil praktik mahasiswa kepada Panitia Pelaksana 

PKL, KKN, DAN MAGANG 

9. Mengisi  buku  kunjungan  (monitoring)  dan  menyerahkan  kepada  panitia  

setelah selesei kunjungan.
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10. Menarik  kembali  mahasiswa  praktikan  mahasiswa  setelah  menyelesaikan tugas- 

tugas PKL, KKN, DAN MAGANG. 

 

Pimpinan Lembaga/pembimbing pelaksana 

 

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PKL, KKN, DAN MAGANG di lembaga yang 

dipimpin. 

2. Menerima   dan   menyerahkan   kembali   mahasiswa   praktikan   kepada   pihak 

UniversitasAlma Ata melalui Dosen Pembimbing. 

3. Memberikan informasi kepada mahsiswa praktikan mengenai garis-garis kebijakan dan 

tata tertib yang berlaku di lembaga. 

4. Menandatangani laporan hasil kegiatan praktik. 

5. Memberikan  tugas,  bimbingan  dan  arahan  kepada  mahasiswa  praktikan  dalam 

kegiatan praktik. 

6. Memberikan penilaian terhadap kompetensi personal dan sosial mahasiswa. 

7. Menyerahkan hasil penilaian kegiatan praktikan. 

 

Pelaksanaan 
 

1. Jangka waktu pelaksanaan Kerja Praktek selama 1 (satu) bulan antara 4 (empat) – 5 

(lima) minggu dengan waktu kerja 8 jam per hari selama 5 hari kerja seminggu. 

2. Pelaksanaan Kerja Praktek dicatat dalam sebuah jurnal Harian (Lampiran 3) 

3. Jurnal Harian harus ditandatangani oleh Pembimbing pelaksana setiap hari. Jika 

memungkinkan, pembimbing PKL, KKN, DAN MAGANG menjalin kontak dengan 

Pembimbing  pelaksana melalui Telpon atau email. 

4. Kelalaian  penulisan    jurnal  harian  berakibat  pembatalan  kerja 

praktek.  

5. Apabila mahasiswa: 

a. Absen/tidak hadir tanpa alas an jelas, 

b. Menyimpang jauh dari tugas sebagai mahasiswa praktek, 

c. Tidak melaporkan kasus ini kepada pembimbing PKL, yang menyebabkan 

instansi mengirimkan surat protes resmi yang dilampirkan bukti-bukti yang 

cukup, maka hal tersebut merupakan pelanggaran akademis yang berat dengan 

rekomendasi sanksi minimal skorsing satu semester. 

6. Pada akhir masa PKL, KKN, DAN MAGANG, mahasiswa sangat dianjurkan untuk 

meminta surat keterangan pengalaman kerja yang resmi (referensi) dari instansi. 

7. Akhir  pelaksanaan  PKL, KKN, DAN MAGANG ditandai  dengan  pembimbing  

lapangan  mengisi  Formulir Penilaian Kerja Praktik (lampiran 4), untuk selanjutnya 

dikirim kembali ke Panitia PKL, KKN, DAN MAGANG.
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Waktu Pelaksanaan 
 

Waktu   pelaksanaan   PKL, KKN, DAN MAGANG pada semester ganjil 

dengan alokasi waktu 2 4  minggu efektif, terhitung sejak tanggal penyerahan 

mahasiswa ke lembaga sampai penarikan. 

 

 Pembuatan Laporan 
 

1. Laporan merupakan penjabaran dari kegiatan PKL, KKN, DAN MAGANG yang 

telah  tercatat  pada jurnal harian. Laporan bukan merupakan karya ilmiah atau skripsi 

atas produk yang dihasilkan.  Panjang  laporan  dibatasi  hingga  10.000  (sepuluh  ribu)  

kata  atau  50 halaman. 

2. Laporan  ditulis  dengan  mengikuti  bakuan  kertas  ukuran    A4/80  gram,  berjarak 

satu setengah spasi, dengan ukuran font time new roman 12pt, dan jarak pinggir 2.5 

cm. 

3. Secara garis besar Laporan berisi: 
 

a. Pendahuluan : Latar belakang dan Tujuan Kerja Praktek, Profil singkat Instansi, 

Durasi dan lokasi PKL (waktu, tempat, dan jadwal pelkasanaan), fasilitas yang 

didapatkan, mekanisme interaksi dengan pembimbing lapangan dan sebagainya. 

b. Metodologi PKL (Rancangan dan Implementasi) 

c. Hasil dan Pembahasan (Deskripsi dan Implementasi) 

d. Kesimpulan dan saran bersisi: 

 Seberapa jauh, tujuan dari PKL tercapai.  

 Penyimpangan yang terjadi lokasi PKL. 

 Saran-saran, jika mengulang PKL sekali lagi. 

 

e. Daftar Pustaka, 

 

f. Lampiran: 
 

i. Jurnal harian beserta lampirannya (HARUS ASLI)  

ii. Keterangan Pengalaman PKL (jika ada) 

iii. Keterangan    penilaian    dari    Pembimbing    Lapangan bahwa PKL 

dinyatakan  selesai  dengan  hasil  “sangat  baik”  “baik”,  atau  “cukup” 

(Harus ASLI) 
 

 

d)   Dalam penyusunan laporan harus berdiskusi dengan pembimbing PKL 
 

e)   Laporan yang telah terjilid harus disampaikan kepada Panitia PKL (2 eksemplar) untuk 

diperiksa serta mendapatkan persetujuan. 

f)    Penyusunan laporan harus diselesaikan dalam semester yang sama saat pengambilan 
 

PKL, KKN, DAN MAGANG;  yaitu  selambat-lambatnya  3  minggu  setelah  

berakhirnya  pelaksanaan  PKL, KKN, DAN MAGANG     
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g)   Bila pada akhir semester (saat pengambilan PKL, KKN, DAN MAGANG) belum 

menyerahkan Laporan tanpa alasan yang jelas, Mahasiswa akan mendapat nilai “E” 

untuk PKL, serta diwajibkan untuk mengambil ulang pada semester berikutnya. 

h) Bagi mahasiswa yang langsung melakukan penelitian/tugas skripsi pada instansi yang 

sama, maka penyerahan laporan PKL, KKN, DAN MAGANG dihitung 3 minggu 

setelah berakhirnya pelaksanaan penelitian/tugas skripsi. 

 

Evaluasi (Ujian Akhir Praktek, Perbaikan Laporan, Penilaian Akhir) 
 

a)   Ujian Akhir Kerja Praktek 
 

1. Panitia PKL, KKN, DAN MAGANG akan menunjuk Dosen Penguji bagi 

Mahasiswa-mahasiswa peserta PKL 

2. Laporan PKL akan dinilai oleh Dosen Penguji untuk penilaian Laporan 

3. Laporan  PKL  harus  dipresentasikan  dihadapan  Dosen  Penguji  untuk  Penilaian 

Kemampuan Pengetahuan Hasil Praktek  

4. Sebelum Presentasi dimulai, Dosen Penguji mengingatkan bahwa titik penekanan 

presentasi adalah melaporkan apa yang dikerjakan, dan bukan pertanggungjawaban 

Produk Kerja Praktek Lapangan. 

5. Presentasi dibatasi 15 (limabelas) menit serta dilanjutkan dengan acara Tanya-jawab 

sekitar 15 (lima belas) menit. 

b)   Perbaikan  Laporan 
 

1. Apabila dianggap perlu, dosen penguji dapat mengusulkan perbaikan laporan 
 

2. Keputusan  akhir  perihal  apakah  diperlukan  perbaikan  laporan  berada  ditangan 

pembimbing PKL dan Panitia PKL. 

3. Laporan yang telah diperbaiki harus menggunakan lembaran persetujuan yang baru 

dan ditandatangani ulang oleh semua pihak yang yang ditentukan. 

c)   Penilaian Akhir 
 

1. Nilai akhir dalam bentuk nilai mutu akan dikeluarkan oleh Panitia PKL dengan 

mengolah komponen-komponen nilai PKL 

2. Nilai akhir merupakan gabungan dari nilai: 

1)   Nilai pembekalan (10%) 
 

2)   Nilai lapangan (40%) 
 

3)   Nilai Laporan (25% 
 

4)   Nilai Ujian (25%) 

 

 

3. Nilai Mutu : A, B, C, D, E.
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4. Mahasiswa  dinyatakan  lulus  PKL, KKN, DAN MAGANG apabila  memperoleh  

nilai  minimum  “C”. mahasiswa yang tidak lulus mengulang pelaksanaan PKL, 

KKN, DAN MAGANG dari awal. 

5. Nilai PKL, KKN, DAN MAGANG dikeluarkan setelah Mahasiswa memenuhi 

dan melaksanakan semua ketentuan PKL. 
 

Lampiran 

 

1. Lampiran   Permohonan 

2. Lampiran  Jurnal Harian 

3. Lampiran  Jurnal Penilaian.
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BAB IV 

PENUTUP 
 

 

 

Demikian panduan  Praktek Kerja Lapangan ini. Hal-hal yang belum diatur dalam 

panduan ini akan dijelaskan dalam orientasi dan teknis pelaksanaan PKL.
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Lampiran 

3 

 

 

 

 

 

 

Formulir Permohonan Praktek Kerja Lapangan 
 

 

 

 

Nama Mahasiswa                   :    

Nomor Pokok Mahasiswa      :    

Jumlah SKS                            :    

Pembimbing PKL                   :    

Bidang Minat                         :    

Tanggal Memulai                   :    

Perkiraan Selesai                    :    

Perkiraan Presentasi Hasil      :    

Bersama ini dilampirkan surat pernyataan memenuhi persyaratan untuk melaksankan kerja 

praktek. 
 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,                                                                            Mengetahui 

 

Pemohon PKL                                                                        Pembimbing PKL



Lampiran 

4 

 

 

 

JURNAL HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
 

Nama                                     :    

Instansi                                  :    

Pembimbing Lapangan        :    

Tanggal Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan Tanda Tangan 

Pembimbing PKL 
    



 

 

 

Tanggal Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan Tanda Tangan 

Pembimbing PKL 

    



 

 

Lampiran 4 

 
 

 

 

Bersama ini, 

Formulir Penilaian Praktek Kerja Lapangan

 

Nama Pembimbing Lapangan : 
 

Instansi Kerja Praktek            :    

Menyatakan bahwa peserta Kerja Praktek berikut ini: 

Nama Mahasiswa                   :    

Nomor Induk Mahasiswa       :    

Waktu Pelaksanaan                 :    

 

Telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan di instansi kami. Dengan mempertimbangkan 

segala  aspek,  dari  segi  bobot  pekerjaan  maupun  pelaksanaan  Kerja  Praktek,  maka kami 

memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya dengan hasil 

sebagai berikut: 
 

No Aktifitas Yang Dinilai Nilai (Angka) 

1 Budi Pekerti  

2 Kedisplinan  

3 Kesungguhan  

4 Kemampuan Bekerja Mandiri  

5 Kemampuan Bekerja Sama  

6 Ketelitian  

7 Kemampuan Mengemukakan Pendapat  

8 Kemampuan Menyerap Hal Baru  

9 Inisiatif dan Kreatifitas  

10 Kepuasaan Pemberi Kerja Praktek  

 

 

Mengetahui,                                                               Yogyakarta, _ 
 

Pimpinan Lembaga                                                    Pembimbing Lapangan 

 

 

 

 

 

(                                          ) (                                                   ) 

Tandatangan dan Stempel Lembaga  

Keterangan: 

Kriteria Penilaian sebagai Berikut: 

 

Sangat Baik    = A (≥80) 

Baik                = B (70 -79) 

Cukup             = C (60-69) 

Kurang            = D (< 60) 


