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PILIHAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/ PKL/ KPL Non Dik/ 

STUDY FROM HOME/ SFH/ INTERNSHIP MASA PANDEMI 

COVID-19 

 

1. Internship/ Magang Instansi (Kelompok Maksimal 4 Mahasiswa) 

2. Poster Penanganan Covid-19 (Individu) 

3. Relawan Covid-19 (Individu) 

4. Video Konten Promosi (Kelompok Maksimal 3 Mahasiswa)  

5. Video Konten Proyek Sosial (Kelompok Maksimal 3 Mahasiswa)  

6. Karya Tulis Ilmiah (Individu) 

7. Spreadsheet Akuntansi Sederhana berbasis Ms. Excel (Individu) 

 

 

 

KETENTUAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/ PKL 

SEMESTER ANTARA 2019/2020 MASA PANDEMI COVID-19 

 

A. PERSYARATAN 

a. Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah prasyarat PKL. 

b. Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah dengan jumlah SKS 

minimal 100 SKS (S1) dan 90 SKS (D3). 

c. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa atau tidak sedang dalam status 

mengambil masa cuti kuliah. 

d. Mahasiswa yang sudah merancang KPL Non-Kependidikan pada bulan 

Juni-Agustus 2020, namun ditolak instansi karena alasan pencegahan 

pandemic covid-19 dan bagi mahasiswa yang sudah mengajukan tempat 

PKL/ KPL namun belum mendapat jawaban kesediaan dari instansi tempat 

PKL/ KPL. 
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B. PENDAFTARAN 

a. Mahasiswa mendaftar dan mencetak surat pengantar di laman 

http://kplnondik.um.ac.id dan diserahkan ke Prodi masing-masing untuk 

memperoleh LoA dan mengupload pada laman http://kplnondik.um.ac.id 

b. Pendaftaran dimulai tanggal 3-13 Juni 2020 

 

C. MATERI PEMBEKALAN 

Materi pembekalan tersedia di laman kplnondik.um.ac.id 

 

D. PELAKSANAAN 

a. Praktek Kerja Lapangan Pandemi Covid-19 dilaksanakan selama 6 (enam) 

minggu, yaitu dimulai dari tanggal 22 Juni 2020 – 31 Juli 2020  

b. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam memilih judul, 

merancang, dan melaksanakan tugas atau proyek. Tahapan kegiatan 

tersebut adalah: 

1. Minggu ke-1: Penentuan tugas atau proyek oleh dosen pembimbing. 

2. Minggu ke-2 sampai ke-5: Pengerjaan tugas atau proyek dengan 

bimbingan dosen pembimbing. 

3. Minggu ke-6: Finalisasi tugas atau proyek. 

 

E. PEMBIMBINGAN 

a. Penetapan dosen pembimbing oleh LP3 berdasatkan usul Koordinator Prodi 

b. Setiap dosen pembimbing, membimbing mahasiswa sebanyak 4-8 

mahasiswa. 

c. Pembimbingan selama PKL/ KPL dilaksanakan secara online. 

 

F. PELAPORAN 

a. Laporan disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan oleh LP3 

(terdapat di laman kplnondik.um.ac.id) 

b. Isi laporan disusun berdasarkan atas hasil kerja mahasiswa dan telah 

disetujui oleh dosen pembimbing. 

http://kplnondik.um.ac.id/
http://kplnondik.um.ac.id/
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c. Laporan dikumpulkan dalam bentuk hardfile ke dosen pembimbing dan 

softfile ke LP3. 

d. Tugas dan projek dikumpulkan ke google drive (sesuai dengan prodi) yang 

ada dalam laman kplnondik.um.ac.id 

 

G. PENILAIAN 

1. Komponen penilaian : 

a. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan 

b. Kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah. 

c. Sikap dan perilaku mahasiswa selama melaksanakan PKL 

2. Jenis penilaian: 

a. Pembimbingan 

b. Presentasi 

c. Laporan 

3. Penilai: 

a. Dosen Pembimbing: menilai proses pembimbingan dan laporan 

b. Dosen Penguji: menilai presentasi dan laporan 

4. Kriteria kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan lulus jika seluruh komponen penilaian memperoleh 

nilai minimal B (3,00) 

5. Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji mengunggah nilai secara online. 
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

BERUPA PEMBUATAN POSTER INTERNSHIP-STUDY FROM HOME 

 

 

1. Kegiatan internship ini dilaksanakan secara individual. 

2. Setiap mahasiswa dapat membuat 1 (satu) karya dari 1(satu) tema poster. 

3. Konten poster berisikan salah satu dari tiga alternatif tema yang disediakan, 

yaitu: 

a. Cara penyebaran/ penularan virus Covid-19 

b. Cara pencegahan virus Covid-19 

c. Protokol pencegahan pandemic Covid-19 pada masa new normal 

4. Beberapa ketentuan penyajian poster wajib memenuhi hal-hal berikut: 

a. Poster harus memuat judul, nama penyusun dan logo perguruan tinggi  

b. Target sasaran pada konten poster harus jelas (misalnya bagi lansia, orang 

dewasa, anak-anak atau bagi khalayak umum). 

c. Lingkungan yang dituju pada konten poster harus jelas (misalnya sekolah, 

universitas, perkantoran, tempat ibadah, tempat umum). 

d. Menggunakan kalimat yang cukup singkat, jelas, padat dan mudah 

dipahami. 

e. Mengandung unsur gambar yang menarik dan unik, agar banyak orang 

tertarik untuk melihat dan membaca informasi yang disampaikan. 

f. Membuat slogan atau gambar yang mencolok agar pembaca bisa segera 

mengetahui apa isi poster tersebut. 

g. Menggunakan perpaduan warna yang kuat dan/ atau kontras. 

h. Menggunakan kombinasi ukuran huruf yang sesuai. 

i. Mempertimbangkan hirarki untuk menunjukkan penekanan objek atau hal 

mana yang diutamakan. 

j. Isi poster harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan 

'navigasi'nya (jika poster berisi rangkaian tahapan). 

5. Ukuran poster untuk dikumpulkan kepada pembimbing adalah 46 cm x 61 cm 

dengan format JPG atau PNG. 
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6. Ukuran dan format poster untuk diupload pada media sosial dapat 

menyesuaikan kriteria/ pengaturan yang tersedia pada masing-masing 

platform media sosial tersebut. Mahasiswa wajib memastikan bahwa setiap 

konten di dalam poster dapat dengan jelas terbaca oleh setiap user setelah 

terunggah. 

7. Pembuatan poster dibebaskan dengan perangkat lunak aplikasi komputer 

apapun. 

8. Setiap poster wajib diberikan nama file dengan format sebagai berikut: 

(nama mahasiswa)_(offering)_(judul poster) 

Contoh: Budi Siswadi_ Offering C_Waspada Penyebaran Virus 

Covid-19 di Lingkungan Sekolahmu! 

 

9. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mengisi logbook 

harian yang dilampirkan pada saat pengumpulan poster dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2. 

10. Poster yang dibuat harus berupa merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil 

jiplakan dan/ atau mengambil sebagian hak cipta orang lain. 

11. Poster yang dibuat merupakan karya yang belum pernah dipublikasikan atau 

dikirimkan ke event apapun. 

12. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

13. Poster tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, 

perdukunan/ mistik dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, 

promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi. 
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14. Pengumpulan dan pengunggahan poster pada media sosial (dibuktikan 

mengirim link ke dosen pembimbing dan jurusan) dapat dilakukan selambat-

lambatnya tanggal 1 Agustus 2020. 
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

SEBAGAI TIM RELAWAN COVID-19 

 

1. Kegiatan internship sebagai tim relawan Covid-19 dapat dilaksanakan secara 

individual (tidak berkelompok dengan mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Malang lainnya). 

2. Mahasiswa dapat berpartisipasi dengan menjadi tim relawan Covid-19 di 

lingkungan sekitar domisilinya selama kurun waktu 6 (enam) minggu. 

3. Partisipasi pada kegiatan dibuktikan dengan sertifikat, laporan tertulis, serta 

logbook harian. 

4. Sertifikat harus bertandatangan pejabat/pemegang wewenang daerah terdekat/ 

ketua gerakan relawan yang diikuti. 

5. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mengisi logbook 

harian yang dilampirkan pada saat pengumpulan poster dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2. 

6. Pelaksanaan kegiatan wajib diikuti dengan tetap memperhatikan protokol 

pencegahan Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/ Daerah 

setempat/ pihak organisasi penyelenggara kegiatan, seperti menggunakan 

masker/ face shield dan/ atau identitas/ seragam dari pihak organisasi, 

menjaga jarak/ social distancing, serta tidak melanjutkan aktivitas sebagai 

relawan/ melakukan isolasi mandiri jika merasa memiliki gejala terinfeksi 

Covid-19. 

7. Pengiriman laporan dan logbook harian dapat diterima paling lambat pada 

tanggal 1 Agustus 2020. 
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

BERUPA PEMBUATAN KONTEN PROMOSI BISNIS/ KREATIVITAS 

BISNIS/ DESAIN BISNIS DAN EKONOMI YANG DIMILIKI 

MAHASISWA/UMKM PADA MEDIA SOSIAL 

 

1. Kegiatan internship ini dapat dilaksanakan secara berkelompok dengan 

beranggotakan maksimal 3 orang. 

2. Konten promosi yang dibuat wajib disajikan dengan berupa video. 

3. Setiap kelompok mahasiswa dapat membuat 1 (satu) karya dari 1(satu) tema 

video. 

4. Video berisikan salah satu dari tiga alternatif tema yang disediakan, yaitu  

a. Promosi bisnis 

b. Kreativitas bisnis 

c. Desain bisnis dan ekonomi 

5. Objek dari konten di dalam video harus dimiliki oleh mahasiswa Universitas 

Negeri Malang/ UMKM di Indonesia. 

6. Durasi video adalah 5 - 8 menit.  

7. Setiap video harus wajib diberikan nama file dengan format sebagai berikut: 

 

(nama mahasiswa1_offering)_(nama mahasiswa2_offering)_(nama 

mahasiswa3_offering)_tema video_(judul video/ nama produk/ bisnis 

yang dipilih) 

 

Contoh: Budi Siswadi_Offering C_Siswadi Mahmud_Offering D_ 

Tirta Amara_Offering E_Promosi Bisnis_Bisnis Kripik Kentang 

Kekinian Merk XYZ 

 

8. Identitas lengkap masing-masing anggota kelompok harus termuat pada 

bagian awal atau akhir video. 

9. Materi video dikumpulkan dengan format MP4 kepada dosen pembimbing. 
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10. Masing-masing anggota kelompok diwajibkan untuk membuat laporan 

tertulis dan mengisi logbook harian secara individual yang dilampirkan pada 

saat pengumpulan materi video dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2. 

11. Video yang dibuat harus berupa merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil 

jiplakan dan/ atau mengambil sebagian hak cipta orang lain. 

12. Video yang dibuat merupakan karya yang  belum pernah dipublikasikan atau 

dikirimkan ke event apapun. 

13. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

14. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video adalah bahasa 

Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah, dan diwajibkan untuk 

menyertakan subtitle sesuai dengan bahasa yang digunakan. 

15. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, 

perdukunan/ mistik dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, 

promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi. 

16. Pengiriman video, laporan, dan logbook harian dapat diterima paling lambat 

pada tanggal 1 Agustus 2020.  
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

BERUPA PEMBUATAN KONTEN PROYEK SOSIAL/ PROMOSI 

PENCEGAHAN COVID-19 PADA MEDIA SOSIAL YANG DILAKUKAN 

SECARA ONLINE 

 

1. Kegiatan internship ini dapat dilaksanakan secara berkelompok dengan 

beranggotakan maksimal 3 orang. 

2. Konten proyek sosial/promosi pencegahan Covid-19 yang dibuat wajib 

disajikan dengan berupa video. 

3. Setiap kelompok mahasiswa dapat membuat 1 (satu) karya video. 

4. Video berisikan: 

a. Potongan rekaman dan/ atau dokumentasi proyek sosial yang berisi 

pencegahan pandemi Covid-19 

b. Potongan rekaman dan/ atau dokumentasi proyek sosial yang berisi 

promosi pencegahan Covid-19 berbasis kegiatan sosial yang dilakukan 

secara online dengan disertai narasi penekanan dan/ atau pemaknaan 

hasil kegiatan tersebut. 

Kegiatan sosial tersebut misalnya dapat berupa wawancara online yang 

dilakukan mahasiswa bersama pihak-pihak yang turut serta dalam 

pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, atau partisipasi mahasiswa 

dalam webinar online artisipasi di kegiatan webinar seputar pencegahan 

covid (partisipasi dapat ditunjukkan dengan menjadi panitia/ pengurus 

kegiatan dan/ atau menjadi peserta webinar) terkait pencegahan penyebaran 

pandemic Covid-19. 

5. Durasi video adalah 5-8 menit. 

6. Setiap video harus wajib diberikan nama file dengan format sebagai berikut: 

 

(nama mahasiswa1_offering)_(nama mahasiswa2_offering)_(nama 

mahasiswa3_offering)_Video Proyek Sosial_(judul video/ nama 

kegiatan sosial yang dilakukan) 
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Contoh: Budi Siswadi_Offering C_Siswadi Mahmud_Offering D_ 

Tirta Amara_Offering E_ Video Proyek Sosial_Wawancara Promosi 

Pencegahan Covid-19 pada Desa Beringin Kabupaten Malang 

 

7. Identitas lengkap masing-masing anggota kelompok harus termuat pada 

bagian awal atau akhir video. 

8. Materi video dikumpulkan dengan format MP4 kepada dosen pembimbing. 

9. Masing-masing anggota kelompok diwajibkan untuk membuat laporan 

tertulis dan mengisi logbook harian secara individual yang dilampirkan pada 

saat pengumpulan materi video dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2. 

10. Video yang dibuat harus berupa merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil 

jiplakan dan/ atau mengambil sebagian hak cipta orang lain. 

11. Video yang dibuat merupakan karya yang  belum pernah dipublikasikan atau 

dikirimkan ke event apapun. 

12. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang tidak bertanggung jawab terhadap hal tersebut. 

13. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video adalah bahasa 

Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah, dan diwajibkan untuk 

menyertakan subtitle sesuai dengan bahasa yang digunakan. 

14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, 

perdukunan/ mistik dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, 

promosi produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi. 

15. Pengiriman video, laporan, dan logbook harian dapat diterima paling lambat 

pada tanggal 1 Agustus 2020. 
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

BERUPA PEMBUATAN KARYA TULIS TENTANG PENCEGAHAN 

COVID 19 DAN DAMPAK TERHADAP EKONOMI SECARA UMUM 

 

1. Kegiatan internship berupa pembuatan karya tulis ini dilaksanakan secara 

individual. 

2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing terkait ide atau gagasn pencegahan Covid-19 yang akan ditulis. 

Proses konsultasi atau bimbingan dapat dilakukan secara online. 

3. Karya tulis yang disusun bisa berasal dari hasil penelitian atau studi literatur. 

Karya tulis yang berasal dari hasil penelitian dapat disertai dengan 

pengambilan data primer atau sekunder secara online jika memungkinkan. 

4. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mengisi logbook 

harian yang dilampirkan pada saat pengumpulan poster dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2. 

5. Karya tulis yang disusun harus terpublikasi minimal di Jurnal yang 

terakreditasi Sinta 6 atau media massa. Bukti bahwa artikel sudah terpublikasi 

di jurnal atau media massa harus dikumpulkan kepada dosen pembimbing dan 

kantor Jurusan Akuntansi. Bukti yang dikumpulkan bisa berupa Letter of 

Acceptance (LOA) atau alamat link karya tulis yang sudah terpublikasi 

maksimal tanggal 1 Agutus 2020. 

6. Database jurnal yang termasuk dalam akreditasi Sinta bisa dicari di alamat 

http://sinta.ristekbrin.go.id/journals. 

 

  

http://sinta.ristekbrin.go.id/journals
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Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

1. Naskah diketik dengan format esai dalam 1 kolom, menggunakan huruf 

Times New Roman, ukuran 11 poin, dengan spasi 1 pada kertas A4 maksimal 

15 halaman, rata kiri-kanan, soft-file naskah dalam format Microsoft Word 

maksimal versi 2010.  

2. Judul: ditulis dengan huruf kapital pada tiap awal kata, ukuran 12 poin, rata 

tengah, maksimal 15 kata.  

3. Nama penulis naskah artikel: dicantumkan tanpa gelar akademik, 10 poin, 

rata tengah.  

4. Alamat korespondensi: berisi alamat email korespondensi, nama dan alamat 

afiliasi/ lembaga asal penulis, 10 poin, rata tengah.  

5. Abstrak: ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, abstrak ditulis 

dalam satu paragraf maksimal 200 kata. Abstrak berisi tujuan, metode, dan 

hasil penelitian.  

6. Kata kunci: berisi kata-kata kunci yang menggambarkan naskah artikel, 

maksimal 5 kata kunci.  

7. Sistematika penulisan naskah artikel hasil penelitian:  

a. Pendahuluan: berisi latar belakang, hasil kajian pustaka sebagai dasar 

rumusan masalah, hipotesis dan tujuan penelitian. Bagian ini disajikan 

tanpa judul bagian dan dipaparkan dalam bentuk paragraf.  

b. Metode: bagian ini berisi tentang rancangan penelitian, subyek penelitian, 

instrumen, prosedur pengumpulan dan, dan analisis data.  

c. Hasil: berisi temuan penelitian yang didapatkan dari data penelitian dan 

berkaitan dengan hipotesis.  

d. Pembahasan: berisi diskusi hasil penelitian dan pembandingan dengan 

teori dan atau penelitian sejenis.  
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e. Simpulan: berisi jawaban atas hipotesis, tujuan penelitian, temuan 

penelitian serta saran terkait ide lebih lanjut dari penelitian. Bagian 

simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.   

f. Daftar rujukan: bagian ini hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk. 

Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka-pustaka cetak 

maupun online terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan berupa buku referensi, 

media massa cetak dan online, dokumen resmi, dan sumber-sumber 

primer berupa laporan penelitian atau artikel-artikel dalam jurnal 

dan atau majalah ilmiah jumlah minimal referensi adalah 10 referensi. 

8. Sistematika penulisan artikel hasil telaah: judul; nama penulis; alamat 

korespondensi; abstrak; kata kunci; pendahuluan (tanpa judul); bahasan 

utama (dapat dibagi ke dalam beberapa sub bagian); simpulan; daftar 

rujukan  

9. Peringkat judul bagian dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua 

judul bagian dan sub-bagian dicetak tebal atau tebal dan miring), dan tidak 

menggunakan angka/nomor pada judul bagian:   

PERINGKAT I (HURUF KAPITAL SEMUA, TEBAL, RATA KIRI)   

Peringkat 2 (Huruf Besar di Awal Kata, Tebal, Rata Kiri)   

Peringkat 3 (Huruf Besar di Awal Kata, Tebal-Miring, Rata Kiri)  

10. Tabel: penulisan tabel harus diberi identitas berupa nomor dan judul yang 

ditempatkan diatas tabel, ditulis tebal, ukuran huruf 10 poin, rata kiri. Posisi 

tabel diletakkan rata kiri-kanan, huruf pertama pada setiap kata di judul tabel 

ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata sambung. Data dalam tabel ditulis 

dengan spasi tunggal, ukuran huruf 10 poin. Tabel hanya menggunakan garis 

horisontal. Penulisan tabel harus disebutkan dalam paragraf.  

11. Gambar: penyajian gambar harus menggunakan resolusi memaadi dan diberi 

identitas berupa nomor dan judul yang ditempatkan diatas tabel, ditulis tebal, 

ukuran huruf 10 poin, rata kiri. Penyajian gambar harus disebutkan dalam 

paragraf  
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12. Penulisan kutipan dan daftar rujukan ditulis menggunakan gaya American 

Psychological Association (APA) edisi ke enam, diurutkan secara alfabetis 

dan kronologis, disarankan menggunakan aplikasi manajer referensi 

semacam Mendeley, End Note, atau Zotero. 

 

Judul Artikel 

(Center, Cetak Tebal, Times New Roman, 12pt, maksimal terdiri dari 12 

kata 

 

 

Nama Penulis 1 (Center, Cetak tebal, Times New Roman, 10pt, tanpa gelar, tanpa 

alamat email) 

Nama Penulis 2 (Center, Cetak tebal, Times New Roman, 10 pt, tanpa gelar, tanpa 

alamat email) 

Dst 

Nama Institusi Penulis 1 (Center, Times New Roman, 10pt) 

Alamat e-mail Penulis 1 (Center, Times New Roman, 10pt) 

 

 

Abstract 

(Bahasa Inggris, Times New Roman, 10pt, 1 spasi,) 

Abstrak terdiri dari maksimal 200 kata Bahasa Inggris. Abstrak harus jelas, deskriptif, 

dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan 

pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil, dan 

harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.  

Keywords: 

Daftarkan 3-5 kata kunci; Times New Roman, 10pt, 1 spasi  
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PENDAHULUAN 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (11pt) rata kanan kiri, spasi 1. 

Semua naskah ditulis dalam bentuk esai disertai judul, subjudul (jika ada) untuk 

masing-masing bagian. Peringkat judul subbab ditulis dengan huruf yang berbeda, 

semua huruf dicetak tebal (bold), subjudul diketik pada tepi kiri halaman, dan 

tidak menggunakan angka seperti contoh berikut: 

PERINGKAT 1: Huruf Besar Kecil, Tebal, Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 2: Hurus Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 3: Huruf Besar Kecil, Tebal, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri, 

11pt 

 

METODE 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (11pt) rata kanan kiri, spasi 1. 

Semua naskah ditulis dalam bentuk esai disertai judul, subjudul (jika ada) untuk 

masing-masing bagian. Peringkat judul subbab ditulis dengan huruf yang berbeda, 

semua huruf dicetak tebal (bold), subjudul diketik pada tepi kiri halaman, dan 

tidak menggunakan angka seperti contoh berikut: 

PERINGKAT 1: Huruf Besar Kecil, Tebal, Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 2: Hurus Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 3: Huruf Besar Kecil, Tebal, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri, 

11pt 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (11pt) rata kanan kiri, spasi 1. 

Semua naskah ditulis dalam bentuk esai disertai judul, subjudul (jika ada) untuk 

masing-masing bagian. Peringkat judul subbab ditulis dengan huruf yang berbeda, 

semua huruf dicetak tebal (bold), subjudul diketik pada tepi kiri halaman, dan 

tidak menggunakan angka seperti contoh berikut: 

PERINGKAT 1: Huruf Besar Kecil, Tebal, Tepi Kiri, 11pt 
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PERINGKAT 2: Hurus Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 3: Huruf Besar Kecil, Tebal, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri, 

11pt 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Naskah diketik dengan huruf Times New Roman (11pt) rata kanan kiri, spasi 1. 

Semua naskah ditulis dalam bentuk esai disertai judul, subjudul (jika ada) untuk 

masing-masing bagian. Peringkat judul subbab ditulis dengan huruf yang berbeda, 

semua huruf dicetak tebal (bold), subjudul diketik pada tepi kiri halaman, dan 

tidak menggunakan angka seperti contoh berikut: 

PERINGKAT 1: Huruf Besar Kecil, Tebal, Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 2: Hurus Besar Kecil, Tebal, Rata Tepi Kiri, 11pt 

PERINGKAT 3: Huruf Besar Kecil, Tebal, Cetak Miring, Rata Tepi Kiri, 

11pt 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis Daftar Rujukan: 

a. Daftar Rujukan dengan huruf Times New Roman (11pt) rata kanan kiri. Spasi 

1  

b. Jumlah referensi di Daftar Rujukan minimal 10 referensi 

c. Daftar rujukan hanya memuat referensi yang dikutip di dalam tulisan 

d. Referensi ditulis secara beurut menurut abjad dengan diawali nama belakang 

penulis atau institusi 

e. Referensi ditulis dengan format APA-style dan menggunakan aplikasi 

reference management, seperti: Mendeley, Endnote, Zootero, atau menyalin 

dan mensitasi langsung dari Google Scholar. 
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Contoh: 

American Accounting Association, Committee on Concepts and Standards for 

External Financial Reports. 1977. Statement on Accounting Theory and 

Theory Acceptance. Sarasota, FL: AAA. 

Demski, J. S., and D. E. M. Sappington. 1989. Hierarchical structure and 

responsibility accounting, Journal of Accounting Research 27 (Spring): 

40-58. 

Dye, R. B., and R. Magee. 1989. Contigent fees for audit firms. Working paper, 

Northwestern University, Evansto, IL. 

Indriantoro, N. 1993. The Effect of Participative Budgeting on Job Performance 

and Job Satisfaction with Locus of Control and Cultural Dimensions as 

Moderating Variables. Ph.D. Dissertation. University of Kentucky, 

Lexington. 

Naim, A. 1997. Analysis of The Use of Accounting Product Costs In Oligopolistic 

Pricing Decisions. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 12 (3): 43-50. 

Porcano, T. M. 1984a. Distributive Justice and Tax Policy. The Accounting 

Review 59 (4): 619-636. 

————————. 1984b. The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate 

Investment Intentions. The Journal of the American Taxation Association 

6 (Fall): 7-19. 

Pyndyk, R. S. and D. L. Rubinfield. 1987. Econometric Models & Economic 

Forecasts, 3rd ed. New York: McGraw-Hill Publishing, Inc. 

TATA CARA PENULISAN TABEL 

a. Isi tabel diketik dengan huruf Times New Roman (maksimal ukuran 10pt), 1 

spasi  

b. Judul tabel diketik di atas tabel, Times New Roman, 10pt 

c. Sumber tabel diketik di bawah tabel, Times New Roman, 9pt 
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TATA CARA PENULISAN GAMBAR 

a. Tulisan didalam Gambar  diketik dengan huruf Times New Roman (maksimal 

ukuran 10pt), 1 spasi  

b. Judul gambar diketik di bawah gambar, Times New Roman, 9pt 

c. Sumber gambar diketik disamping judul gambar, Times New Roman, 9pt.  

Contoh: Gambar 1. Model Akuntansi (Sumber: Kieso, 2015:12) 

 

TATA CARA PENULISAN FOOTER 

Footer diketik dengan huruf Times New Roman, 9pt, 1 spasi. 
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PANDUAN KEGIATAN INTERNSHIP STUDY FROM HOME/ SFH 

BERUPA SPREADSHEET AKUNTANSI BERBASIS MS. EXCEL 

 

1. Kegiatan internship berupa pembuatan spreadsheet akuntansi berbasis Ms. 

Excel ini dilaksanakan secara individual. 

2. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing terkait ide atau gagasan pembuatan spreadsheet akuntansi 

berbasis Ms. Excel yang akan dibuat. Proses konsultasi atau bimbingan dapat 

dilakukan secara online. 

3. Pembuatan spreadsheet akuntansi berbasis Ms. Excel yang disusun 

berdasarkan kebutuhan usaha mahasiswa/ UMKM mitra. Spreadsheet 

akuntansi berbasis Ms. Excel disertai dengan pengambilan data primer atau 

sekunder secara online jika memungkinkan terhadap usaha mahasiswa/ 

UMKM mitra. 

4. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan tertulis dan mengisi logbook 

harian yang dilampirkan pada saat pengumpulan poster dengan 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a. Laporan tertulis mengikuti pedoman (sesuai dengan format yang 

disediakan oleh LP3). 

b. Logbook harian mengikuti pedoman pada Lampiran 2 

5. Spreadsheet akuntansi berbasis Ms. Excel dan kelengkapan lampiran 

dikumpulkan maksimal tanggal 1 Agutus 2020. 
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22 

 

LAMPIRAN 1. Kartu Bimbingan Study From Home 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 

JURUSAN AKUNTANSI 

Jalan Semarang 5, Malang 65145 

Telepon: 0341-551312 

Laman: www.um.ac.id 

 

 

KARTU BIMBINGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

Nama : …………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………. 

Skema Study From Home : …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Dosen Pembimbing : …………………………………………………………………. 

 

No 

 

Hari/ Tanggal 
 

Materi Bimbingan 
Catatan Dosen 

Pembimbing 

Tanda tangan 

dosen 

pembimbing 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

 

Keterangan: 

1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 4 kali. 

2. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan Study From Home . 

 

…………., ………….…. 20…… 

Dosen Pembimbing 
 

 

                            
 

NIP. 
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LAMPIRAN 2. Logbook Study From Home 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 

JURUSAN AKUNTANSI 

Jalan Semarang 5, Malang 65145 

Telepon: 0341-551312 

Laman: www.um.ac.id 

 

Logbook Study From Home 
 

Nama : …………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………. 

Skema Study From Home : …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

Dosen Pembimbing : …………………………………………………………………. 

No Tanggal Nama Kegiatan Uraian Kegiatan 
Nama & TTD  

Dosen Pembimbing 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

Catatan: Jumlah kolom log book dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan 

 

…………., ………….…. 20…… 

Dosen Pembimbing 
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NIP. 


