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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan di dunia kerja saat ini sudah semakin ketat. Pada bulan 

Februari 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis kondisi ketenagakerjaan 

Indonesia. Data tersebut menunjukkan pengangguran terbuka di Indonesia 

mencapai 6,8 juta atau 5,01% dari angkatan kerja yang mencapai 136,2 juta. 

Persentasi pengangguran terdidik lulusan Diploma dan Sarjana tercatat naik 

masing-asing 8,5% dan 25% sejak Februari 2017. Berdasarkan data ini pula 

diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Jawa Timur 

mencapai 3,83%. 

Baik instansi pemerintah maupun swasta menetapkan standar minimal 

yang cukup berat yang harus dipenuhi calon pegawai mereka sehingga banyak 

orang terdorong untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. 

Hal ini berdampak pada besarnya jumlah lulusan perguruan tinggi di Indonesia 

yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Para lulusan 

perguruan tinggi harus mempersiapkan diri agar dapat bersaing dan unggul 

dalam pasar kerja. Selain sebagai pekerja, mahasiswa juga harus dibekali 

kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau berwirausaha. 

Mahasiswa telah menjalani serangkaian matakuliah yang berisi teori-teori 

yang dapat diterapkan ketika mereka berada di dunia kerja. Namun demikian, 

dunia kerja yang terus berkembang dan dinamis menjadikan mahasiswa kesulitan 

dalam mengaplikasikan teori-teori tersebut jika mahasiswa hanya memiliki bekal 

ilmu pengetahuan yang diperoleh saat pelaksanaan perkuliahan di dalam kelas. 

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut pengelola Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM) melaksanakan 

matakuliah Internship. Melalui matakuliah ini, mahasiswa dapat mengenal 

lingkungan kerja sekaligus membekali diri dengan kemampuan wirausaha. 
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1.2 Visi dan Misi Praktik Kerja Lapangan/ Internship  

Penyusunan visi dan misi penyelenggaraan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini bertujuan untuk memberi arah dan penyamaan persepsi 

antara pihak-pihak yang terlibat yaitu, jurusan akuntansi, mahasiswa, dan 

industri. Adapun visi PKL ini ialah menghasilkan lulusan yang memiliki 

kompetensi sesuai kebutuhan instansi dan/atau industri. Misi PKL ini antara lain, 

sebagai berikut.  

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

kerja di instansi dan/atau industri melalui integrasi pengetahuan dan teori yang 

dipelajari di kelas dengan aplikasi praktis dalam setting professional. 

b. Memperkenalkan mahasiswa dengan dunia instansi dan/ atau industri sebagai 

bagian penting dari program akademik dan pembelajaran di kelas. 

c. Membangun kemitraan baik dengan instansi dan/ atau industri pemerintah dan 

swasta. 

 

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Internship 

Kegiatan PKL ini dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa peserta 

PKL dapat mempraktikkan teori-teori yang sebelumnya didapatkan melalui 

perkuliahan di kelas. Selain itu, mahasiswa juga dapat mempelajari proses bisnis 

yang terjadi di lembaga tempat PKL berlangsung, agar dapat menumbuhkan 

minat berwirausaha. 

Kegiatan PKL ini juga diharapkan dapat memberi pengalaman kerja 

sehingga mahasiswa peserta PKL memahami hal-hal yang harus dipersiapkannya 

sebelum memasuki dunia kerja. Dengan terjun langsung pada aktivitas bisnis 

instansi, mahasiswa peserta PKL juga diharapkan dapat berkontribusi dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi. 
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1.4 Syarat Mitra 

Mitra adalah instansi pemerintahan maupun swasta yang bekerja sama 

dengan Jurusan Akuntansi FE UM dalam pelaksanaan matakuliah PKL. Syarat 

yang harus dipenuhi mitra antara lain, sebagai berikut. 

a. Instansi pemerintahan atau perusahaan yang bersedia menerima mahasiswa 

peserta PKL. 

b. Instansi pemerintahan atau perusahaan yang memiliki aktivitas sesuai 

disiplin ilmu mahasiswa peserta PKL. 

c. Perusahaan yang memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang. 
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BAB II 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

 

2.1 Pedoman Mahasiswa 

1. Prasyarat 

Mahasiswa yang akan mengambil matakuliah PKL harus telah 

menempuh perkuliahan minimal 110 SKS. 

 

2. Persiapan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Internship 

a. Mahasiswa mengonsultasikan instansi yang akan menjadi tujuan tempat 

PKL dengan koordinator PKL. 

b. Koordinator PKL menilai relevansi tempat PKL dengan disiplin ilmu 

mahasiswa dan memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan. 

c. Mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan Koordinator PKL 

mengikuti pembekalan PKL yang diselenggarakan oleh pengelola 

Jurusan Akuntansi. 

d. Mahasiswa mendaftarkan diri pada tautan yang disediakan di laman web 

Jurusan Akuntansi. 

e. Koordinator PKL mengirimkan surat permohonan ke instansi tujuan 

PKL. 

f. Apabila surat permohonan disetujui, maka mahasiswa menyetorkan 

surat persetujuan pelaksanaan PKL dari instansi tujuan PKL ke 

Koordinator PKL. 

g. Koordinator PKL menunjuk dosen pembimbing mahasiswa peserta PKL 

setelah instansi tujuan PKL menyetujui penempatan mahasiswa peserta 

PKL. 

 

3. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Internship 

a. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait 

perencanaan kegiatan PKL. 

b. Mahasiswa melaporkan diri sebagai peserta PKL ke intansi 

bersangkutan dengan membawa surat tugas dari Jurusan Akuntansi.  
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c. Dosen mengantarkan mahasiswa di hari pertama kegiatan PKL 

dilaksanakan. (Dosen memastikan bahwa job-desc mahasiswa sesuai 

dengan kontrak atau perjanjian yg dilakukan  jika ada) (lampiran 1.2 

dan lampiran 1.2). 

d. Mahasiswa mencatat kegiatan mingguan PKL dan diserahkan ke dosen 

pembimbing untuk ditandatangani setiap satu bulan sekali (format 

logbook kegiatan PKL ada di lampiran 2). 

e. Mahasiswa memulai menyusun draft laporan PKL selama kegiatan PKL 

berlangsung dan terus berkonsultasi dengan dosen pembimbing (format 

kartu bimbingan ada di lampiran 3). 

f. Mahasiswa meminta nilai PKL kepada Pembimbing PKL ketika 

pelaksanaan PKL telah berakhir (lampiran 4.1). 

g. Mahasiswa meminta form Kesan dan Rekomendasi dari instansi pada 

akhir kegiatan PKL (lampiran 5). 

h. Mahasiswa dengan didampingi dosen pembimbing, menyerahkan 

ucapan terima dari pimpinan FE UM kepada perwakilan instansi tempat 

kegiatan PKL dilaksanakan (lampiran 6). 

i. Mahasiswa menyusun laporan PKL dengan ketentuan yang dijelaskan 

pada Bab 3. 

 

4. Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/ Internship 

a. Mahasiswa secara rutin mengonsultasikan laporan PKL kepada dosen 

pembimbing (lampiran 3). 

b. Mahasiswa menyelesaikan laporan PKL setelah kegiatan PKL berakhir.  

c. Mahasiswa meminta persetujuan dosen pembimbing atas laporan PKL. 

Jika dosen pembimbing menyetujui, mahasiswa dapat mengajukan ujian 

PKL (format penilaian dosen pembimbing PKL ada di lampiran 4.2 

sedangkan format penilaian akhir ada di lampiran 4.3). 

d. Mahasiswa menyelesaikan revisi (jika ada) dan menyerahkan hasil 

revisi kepada dosen pembimbing. Mahasiswa harus menyelesaikan 

laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan Koordinator PKL Jurusan. 

 



6  

e. Laporan PKL dikumpulkan dalam bentuk softfile dengan disertai dengan 

cover (lampiran 7) lembar pengesahan (lampiran 8) 

 

2.2 Pedoman Pembimbing  

1. Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing adalah dosen yang ditunjuk dengan surat tugas. 

Dosen pembimbing harus memantau kegiatan PKL mahasiswa yang menjadi 

bimbingannya.   

a. Dosen pembimbing menemui penanggung jawab mahasiswa PKL di 

tempat pelaksanaan kegiatan PKL. 

b. Dosen pembimbing melayani konsultasi mahasiswa peserta PKL selama 

kegiatan PKL berlangsung hingga mahasiswa dinyatakan lulus PKL. 

c. Dosen pembimbing melakukan pembimbingan sepanjang proses 

penulisan laporan PKL. 

d. Dosen pembimbing memeriksa dan menguji  laporan PKL yang ditulis 

mahasiswa. 

 

2. Pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Pembimbing PKL adalah orang yang ditunjuk instansi PKL untuk 

bertanggungjawab dan membimbing mahasiswa PKL. 

a. Pembimbing PKL memeriksa jadwal pelaksanaan kegiatan dan catatan 

mingguan mahasiswa. 

b. Pembimbing PKL memberikan pengesahan atas laporan yang dibuat 

mahasiswa PKL. 
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BAB III 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 
 

3.1 Sistematika Laporan 

Laporan PKL disusun dalam format yang terdiri dua bagian utama, 

yaitu bagian awal dan bagian isi. Berikut adalah penjelasan kedua bagian 

secara lebih rinci. 

1. Bagian Awal 

Bagian ini merupakan bagian pengantar sebelum masuk dalam bagian inti 

laporan. Bagian ini terdiri dari beberapa hal, yaitu: 

a. Halaman Sampul 

Halaman Sampul, khusus bagi mahasiswa yang dalam kegiatan PKL-nya 

terpusat pada suatu pekerjaan tertentu maka laporannya diberi judul sesuai 

dengan pekerjaan/ bidang tersebut. Contoh halaman sampul dapat 

dilihat pada Lampiran 7. 

b. Lembar Pengesahan 

Lembar pengesahan berisi tanda tangan perwakilan pihak industri, dosen 

pembimbing, da n Ketua Program Studi/Jurusan.. Contoh Lembar 

Pengesahan dapat diperiksa pada Lampiran 8. 

c. Kata Pengantar 

Kata Pengantar ditulis dengan tujuan untuk memberi gambaran umum 

laporan. Kata Pengantar di dalamnya terkandung isi maksud penulisan 

laporan, dan pihak-pihak mana saja yang memberikan keterangan 

kepada penulis. 

d. Daftar Isi 

Daftar isi memuat tentang komponen isi laporan dan nomor halaman. 

e. Daftar Gambar 

Daftar gambar memuat tentang komponen gambar yang ada di dalam 

laporan dan nomor halaman. Format penomoran daftar gambar 

diurutkan berdasarkan Bab. Misalnya gambar pertama pada Bab 1 diberi 

nama Gambar 1.1 sedangkan gambar pertama pada Bab 2 diberi nama 

Gambar 2.1 dan seterusnya. 
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f. Daftar Tabel (bila ada) 

Daftar tabel memuat tentang komponen tabel yang ada di dalam laporan 

dan nomor halamannya. Format penomoran tabel diurutkan berdasarkan 

Bab. Misalnya tabel pertama pada Bab 1 diberi nama Tabel 1.1 

sedangkan tabel pertama pada Bab 2 diberi nama Tabel 2.1 dan 

seterusnya. 

g. Daftar Lampiran 

Daftar Lampiran memuat tentang komponen Lampiran yang ada di 

dalam laporan dan nomor halamannya. Format penomoran Lampiran 

diurutkan secara total (Lampiran 1, Lampiran 2, dan seterusnya). 

Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Daftar Lampiran dibuat ketika 

gambar, tabel dan Lampiran yang ada jumlahnya masing-masing lebih dari 

satu buah. 

 

2. Bagian Isi 

Bagian isi  merupakan  inti  laporan  Praktik Kerja Lapangan.  Bagian  ini  

terdiri  dari  4  bab, ditambah Daftar Pustaka dan Lampiran. Perinciannya 

adalah sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Latar belakang berisi uraian tentang pentingnya pelaksanaan PKL 

bagi mahasiswa. Pada bagian ini, mahasiswa juga diminta untuk 

menjabarkan alasan pemilihan tempat pelaksanaan PKL. 

B. Tujuan Program PKL 

Tujuan Program PKL berisi melaksanakan tujuan spesifik yang 

akan dicapai setelah melaksanakan PKL dan dikaitkan dengan 

kompetensi-kompetensi bidang keahlian program studi S1 Akuntansi. 

C. Manfaat Program PKL 

Manfaat Program PKL berisi berbagai manfaat yang diperoleh setelah 

melaksanakan PKL, termasuk manfaat untuk Universitas/Program 

Studi, untuk mahasiswa, dan industri tempat pelaksanaan PKL. 
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BAB II. Profil Perusahaan 

Berisi identitas perusahaan mencakup proses bisnis perusahaan secara 

keseluruhan. Pada bagian ini mahasiswa juga diminta menjelaskan 

porsi dan peran dari divisi atau bagian yang ditempati mahasiswa yang 

bersangkutan selama program PKL. 

 

BAB III. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

A. Kegiatan Umum 

Kegiatan umum mahasiswa praktik di industri, berupa ringkasan 

tabel logbook kegiatan dan uraian mengenai pekerjaan yang 

dilakukan selama program PKL. 

B. Kegiatan Khusus (Judul Sub bab dapat disesuaikan) 

1. Kegiatan khusus dalam rangka menemukan, merumuskan, 

dan mencari solusi atas permasalahan di tempat pelaksanaan 

PKL. Jika ada banyak temuan permasalahan, dapat 

dikonsultasikan ke dosen pembimbing untuk dipilih sebagian 

yang dianggap paling penting untuk dijabarkan dalam laporan. 

2. Jika tidak ada permasalahan yang secara spesifik dapat 

ditemukan oleh mahasiswa, mahasiswa diminta untuk 

menyampaikan temuan selama pelaksanaan PKL, misal aspek 

positif maupun aspek negatif yang didapatkan selama 

menjalankan PKL, atau potensi perusahaan yang dianggap 

belum dikembangkan secara optimal.  

3. Permasalaan maupun temuan tersebut kemudian dibahas dalam 

bagian ini dan mahasiswa diharapkan memberikan saran atas 

permasalahan maupun temuan tersebut dengan dilengkapi teori 

yang telah diterima mahasiswa selama perkuliahan. 

BAB IV. Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

(Format daftar pustaka akan dijabarkan pada bagian selanjutnya) 
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LAMPIRAN 

1. Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Jurusan.  

2. Jadwal Rencana Kegiatan PKL (opsional) (lihat lampiran 1.1 dan 

lampiran 1.2). 

3. Catatan Kegiatan PKL (lihat lampiran 2). 

4. Kartu Bimbingan PKL (lampiran 3). 

5. Lembar Penilaian Dosen dan Pembimbing PKL (lihat lampiran 4.1, 

lampiran 4.2 dan lampiran 4.3). 

6. Kesan dan Rekomendasi Industri (lihat lampiran 5). 

7. Copy ucapan Terima Kasih dari jurusan kepada industri (Surat ini 

dikeluarkan oleh bagian penanggungjawab PKL Fakultas, lihat 

lampiran 6). 

 

3.2 Bahasa dan Tata Tulis 

Bahasa  dan  tata  tulis  Laporan  PKL  meliputi  ketentuan  tentang  

bahasa, pengetikan, dan cara penulisan. 

1. Bahasa 

Laporan PKL ditulis dengan bahasa Indonesia baku dan benar. Penulisan 

mengikuti aturan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) 

(Pedoman tersebut diunduh dari  

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.

pdf. 

2. Pengetikan 

a. Kertas dan Ukuran 

Laporan PKL diketik pada kertas HVS ukuran A4 dengan berat 70 

gram. Margin pengetikan mengikuti format margin atas 4 cm, margin 

kiri 4 cm, margin bawah 3 cm dan margin kanan 3 cm. Kertas 

berwarna putih dan diketik satu sisi (tidak bolak-balik). 

b. Sampul 

Sampul luar menggunakan kertas karton tebal dengan warna dasar 

hitam (laminasi glossy). 

 

http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf
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c. Spasi Pengetikan 

Jarak antara dua baris dalam pengetikan Laporan PKL adalah 1,5 spasi. 

d. Pengetikan Bab, Sub bab, dan Anak Sub bab. 

1) Nama bab diketik dengan huruf kapital dengan jarak 4 cm dari tepi 

atas kertas. Nomor urut bab ditulis dengan huruf Romawi dan 

ditulis di tengah-tengah kertas di atas nama bab (Contoh: BAB I 

PENDAHULUAN) 

2) Sub bab dan nomor sub bab diketik dimulai dari batas tepi kiri. 

Huruf awal setiap kata dalam sub bab ditulis dengan huruf kapital. 

3) Anak sub bab dan diketik dimulai dari batas tepi kiri. Huruf awal 

setiap kata dalam sub bab ditulis dengan huruf kapital, kecuali 

untuk kata tugas. 

e. Penggunaan huruf 

Laporan PKL diketik dengan komputer menggunakan huruf Times 

New Roman dengan ukuran font 12. 

3. Cara Penulisan 

a. Penomoran 

Nomor halaman diletakkan di sebelah kanan atas dan 3 cm dari 

tepi atas kertas. Untuk halaman yang memuat judul bab, nomor 

halaman diletakkan di tengah bawah halaman. Nomor halaman 

menggunakan angka Arab, dimulai dari bab pendahuluan. 

Halaman-halaman sebelum pendahuluan menggunakan angka 

Romawi kecil dan juga diletakkan di tengah bawah halaman. 

b. Huruf Miring 

Istilah kosa kata atau kalimat bahasa asing yang masuk ke dalam 

naskah diketik miring. 

c. Penyajian Gambar dan Tabel 

1) Gambar 

Pengertian gambar mencakup foto, grafik, diagram, peta, 

bagan, skema, dan yang sejenis. Penyajian gambar mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a) Penulisan gambar adalah di tengah, diikuti nomor gambar, 
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dan diteruskan dengan nama gambar. 

b) Tulisan gambar, nomor gambar, dan nama gambar 

diletakkan di bawah gambar. 

c) Gambar  dan  nama  gambar  disajikan  dalam  satu  

halaman  (tidak  boleh terpisah) 

d) Setiap awal kata nama gambar ditulis dengan huruf 

kapital. 

2) Tabel 

a) Penulisan tabel adalah di tengah, diikuti nomor tabel, dan 

diteruskan dengan nama tabel. 

b) Nomor   tabel   menggunakan   angka   Arab,   ditulis   

secara   urut   dengan memperhatikan dalam bab mana tabel 

disajikan. (Contoh: Tabel pertama pada bab kedua dituliskan 

Tabel 2.1 Judul Tabel) 

c) Tabel disajikan dalam satu halaman. 

d) Tulisan tabel, nomor tabel, dan nama tabel diletakkan di atas 

tabel. 

e) Setiap awal kata nama tabel ditulis dengan huruf kapital. 

d. Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka menganut aturan yang berlaku 

internasional, dalam hal ini adalah model APA (American 

Psychological Association) yang butir-butir ketentuannya disajikan 

sebagian di bawah ini. Butir-butir pustaka diurutkan secara 

alfabetis menurut nama pengarang dan tidak perlu menggunakan 

nomor urut. 

1) Penulisan Buku 

Penulisan buku mengikuti aturan: nama pengarang, tahun 

terbitan, nama buku, kota penerbitan, dan nama penerbit. 

Penulisan nama pengarang diawali dengan nama akhir 

pengarang atau nama keluarga (surname). Nama lain atau 

huruf singkatnya (inisial) ditulis di belakang nama akhir tadi 

dan dipisahkan dengan koma. Apabila pengarang tidak 
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mempunyai nama keluarga, penulisan nama pengarang 

menurut nama yang mudah dikenal. 

Contoh: 

Fontana, M.G. (1986). Corrosion engineering. Singapore: 

McGraw-Hill Co.  

Kwari, H.W. dan Kwari, M.  Andy. (2002). Auto CAD 2000 tiga 

dimensi. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 

Niemann, G. (1999). Elemen Mesin (Anton Budiman dan 

Bambang Priambodo. Terjemahan). Jakarta: Penerbit 

Erlangga. 

2) Artikel Majalah 

Garder, H. (1981). December, Do babies sing a universal 

song? Psychology Today, pp. 70-76. 

3) Website 

Yumhaini, A. D. (2005). BLPT kirim 33 orang ke PT Epson. 

Diakses pada tanggal 1 Mei 2007 dari 

http://www.pemda-diy.go.id/ berita/article.php?sid=1953 

4) Jurnal/ Prosiding 

Saputra, A.D. 2017. Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan 

di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite 

Nasional Keselamatan Transportasi). Jurnal Warta 

Penelitian Perhubungan 29 (Nomor 2) p:184. Juli-

Desember 2017. doi: 10.25104/warlit.v29i2.557. 

Macher, G., Messnarz, R., Armengaud, A., et al. 2017. 

"Integrated Safety and Security Development in the 

Automotive Domain," SAE Technical Paper 2017-01-

1661, 2017, doi:10.4271/2017-01-1661. 

3.3 Lain-lain 

1. Lembar penilaian dari industri (lampiran 4.1) dan lembar kesan dan 

rekomendasi industri (lampiran 5) diserahkan oleh mahasiswa kepada 

dosen pembimbing. 

2. Mahasiswa juga mengumpulkan laporan lengkap dalam bentuk file 

http://www.pemda-diy.go.id/
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untuk diserahkan ke Koordinator PKL Program Studi S1 Akuntansi. 

3. Setelah diuji dan diterima oleh dosen penguji (sekaligus dosen 

pembimbing) laporan PKL disahkan. Format pengesahan dapat dilihat 

pada lampiran 8. 

4. Laporan PKL yang telah disahkan, diserahkan kepada: 

a. Pembimbing Industri. 

b. Dosen Pembimbing/penguji PKL dari Program studi. 

c. Koordinator PKL Jurusan (dalam bentuk softfile). 

d. Mahasiswa yang bersangkutan  
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BAB IV 

Proses Bimbingan dan Evaluasi Praktik Kerja Lapangan 

 

4.1 Proses Bimbingan 

Proses bimbingan dilibatkan dalam tahap awal hingga akhir kegiatan PKL/ 

Internship jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Negeri Malang 

(UM). Pada tahap awal, mahasiswa, dosen pembimbing, dan perwakilan instansi/ 

industri tempat PKL, akan menjalin komunikasi perihal penentuan tempat 

pelaksanaan PKL, proposal PKL dan penulisan laporan PKL. Sementara itu, 

proses evaluasi dilaksanakan dalam tahap akhir proses PKL yang meliputi 

evaluasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. 

 Proses bimbingan tahap awal dimulai sejak mahasiswa mengikuti kegiatan 

pembekalan PKL yang dilaksanakan oleh pihak jurusan maupun fakultas. 

Selanjutnya, mahasiswa bersama dengan dosen pembimbing akan menyepakati 

lokasi pelaksanaan PKL. Tujuan dari bimbingan tahap awal adalah untuk 

mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan lokasi PKL yang 

selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka. Proses pada tahap ini 

memungkinkan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan 

perwakilan tempat PKL terkait dengan hak dan kewajiban selama mahasiswa 

menjalani PKL.  

Setelah proses penentuan lokasi PKL, mahasiswa juga secara kontinyu 

didampingi selama melaksanakan PKL. Pendampingan menjadi sarana 

komunikasi secara berkala antara mahasiswa dan dosen. Diskusi ini dapat 

dilaksanakan baik melalui tatap muka secara langsung, maupun dengan jalur 

daring melalui Whatsapp maupun surat elektronik (surel) selama periode PKL 

berlangsung. Tidak hanya itu, komunikasi ini juga melibatkan perwakilan tempat 

PKL. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan baik sekaligus sebagai sarana 

kontrol dalam pelaksanaan proses PKL. Untuk itu, data terkait nomor telepon, 

alamat surel, alamat tinggal mahasiswa, alamat lokasi PKL dan data pendukung 

lain (jika diperlukan) harus diinformasikan kepada dosen pembimbing. 
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Tahap bimbingan akhir, mahasiswa dan dosen akan terlibat pada diskusi 

yang berfokus pada penyusunan laporan PKL. Keduanya akan mendiskusikan 

konten dan rujukan yang digunakan khususnya terkait dengan usulan solusi yang 

diberikan mahasiswa atas permasalahan yang dihadapi. Seluruh proses 

pembimbingan dan rincian kegiatan PKL harus disajikan dalam logbook sesuai 

dengan format yang telah diberikan. 

 

4.2 Evaluasi 

 Keberadaan evaluasi yang dilakukan setelah proses pembimbingan usai 

dilaksanakan untuk mengukur serta menilai hasil PKL mahasiswa. Proses evaluasi 

ini melibatkan dosen pembimbing dan perwakilan tempat PKL guna memperoleh 

sajian nilai yang berimbang. Dosen pembimbing dan perwakilan tempat PKL 

akan memberikan penilaian berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini: 

Aspek yang dinilai oleh perwakilan tempat PKL (lampiran 4.1): 

a. Pengetahuan (penguasaan definisi operasional dan alur pekerjaan); 

b. Keterampilan (penguasaan keterampilan kinerja teknis berdasarkan SOP yang 

berlaku); 

c. Sikap (perilaku dalam interaksi formal dan informal selama proses PKL); 

d. Ketercapaian kinerja (kedisiplinan, kualitas pekerjaan, ketepatan pekerjaan 

dan kreativitas/inisiasi). 

 

Aspek yang dinilai oleh dosen pembimbing (lampiran 4.2): 

1. Pengetahuan (penguasaan definisi operasional dan alur pekerjaan); 

2. Keterampilan (penguasaan keterampilan kinerja teknis yang menjadi inti 

ataupun penunjang dalam kegiatan PKL); 

3. Identifikasi dan pemecahan masalah (kemampuan untuk mengidentifikasi 

gejala, masalah dan menawarkan solusi atas masalah tersebut). 
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Daftar referensi nilai yang diberikan oleh dosen pembimbing: 

Sajian Nilai dalam Angka Sajian Nilai dalam Huruf Keterangan 

86-100 A Sangat baik sekali 

81-85 A- Baik sekali 

76-80 B+ Lebih dari baik 

71-75 B Baik 

66-70 B- Agak baik 

61-65 C+ Lebih dari cukup 

56-60 C Cukup 

41-55 D Kurang 

0-40 E Sangat kurang 

Catatan: pembulatan ke atas diberlakukan pada setiap kategori nilai (jika 

diperlukan) 

 

 

Masing-masing format penilaian tersaji dalam lampiran 4.1 dan lampiran 

4.2. Simpulan atau nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa yang telah 

melaksanakan kegiatan PKL diperoleh dari penggabungan dan fungsi rerata yang 

tersaji pada formula berikut ini: 

 

Nilai akhir PKL =  
        

 
 

Keterangan: 

PTM   : Nilai dari perwakilan tempat PKL 

DP   : Nilai dari dosen pembimbing 

Nilai akhir PKL : Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa yang telah 

melaksanakan PKL 
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RENCANA KEGIATAN PKL DI INDUSTRI 

Industri/Perusahaan : ........................................................................ 

Alamat : ........................................................................ 

Nama Mahasiswa : ........................................................................ 

NIM : ........................................................................ 

 

No. Pokok Kegiatan Waktu/ Minggu ke 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Kolom dan baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. 

 

 

……………………, ……………. 20… 

Pembimbing PKL 
 

 

 

 

 
 

 

 

Catatan: Jadwal ini berupa rencana kegiatan yang akan dikerjakan selama PKL di Industri 

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 

LAMPIRAN  1.1 Rencana Kegiatan PKL di Industri (jika diperlukan) 



 

 

 

 

 

 

 

 

REALISASI KEGIATAN PKL DI INDUSTRI 
 

 

Industri/Perusahaan : ........................................................................ 

Alamat : ........................................................................ 

Nama Mahasiswa : ........................................................................ 

NIM : ........................................................................ 

 

No. Pokok Kegiatan Waktu/ Minggu ke Keterangan 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Kolom dan baris dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. 

 

………., ………….…. 20…… 

Pembimbing PKL, 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Catatan: Jadwal ini berupa rencana kegiatan yang akan dikerjakan selama PKL di Industri 

  

LAMPIRAN  1.2 Realisasi Kegiatan PKL di Industri (jika diperlukan) 

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 PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 

Nama peserta PKL  : 

Waktu pelaksanaan PKL : 

 

No Tanggal Nama Kegiatan Uraian Kegiatan 
Nama & TTD 

Supervisor 

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, 
 

 

 

 

 
 

 

NIP. 

  

LAMPIRAN  2 Logbook PKL di Industri 

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 : .................................................................. 

Jurusan : .................................................................. 

Tempat Praktik : .................................................................. 

.................................................................. 

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

 

 

Bimb. 

ke 

 

Hari/Tanggal 

 

Materi Bimbingan 
Catatan Dosen 

Pembimbing 

Tanda tangan 

dosen 

pembimbing 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

 

Keterangan: 

1. Mahasiswa wajib bimbingan minimal 4 kali, bila > 4 kali kartu ini boleh dicopy 

2. Kartu ini wajib dilampirkan pada laporan PKL. 

 

…………, …….…. 20…… 

Dosen Pembimbing 
 

 

 

 
 

NIP. 
 

  

LAMPIRAN  3 Kartu Bimbingan PKL 

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 



 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 
Nama mahasiswa  :  

NIM    : 

Nama pembimbing PKL : 

Nama instansi/ perusahaan : 

Catatan: Pembulatan ke atas diberlakukan dalam penilaian ini (jika diperlukan) 

………., ………….…. 20…… 

Pembimbing PKL, 
 

 

 
 

 

Keterangan rentang nilai: 

86-100  : Sangat baik sekali 

81-85  : Baik sekali 

76-80  : Lebih dari baik 

71-75  : Baik 

66-70  : Agak baik 

61-65  : Lebih dari cukup 

56-60  : Cukup 

41-55  : Kurang 

0-40  : Sangat kurang 

 

No Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

1 Pengetahuan 
Penguasaan definisi operasional pekerjaan  

Penguasaan alur pekerjaan  

2 Keterampilan 
Penguasaan keterampilan yang diperlukan dalam penugasan  

Pelaksanaan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)  

3 Sikap 

Perilaku dalam interaksi formal selama proses PKL 
 

Perilaku dalam interaksi informal selama proses PKL 
 

4 Ketercapaian kinerja 

Kedisiplinan (ketepatan waktu hadir di kantor) 
 

Kedisiplinan (ketepatan waktu menyelesaikan tugas) 
 

Ketepatan penyelesaian tugas sesuai instruksi 
 

Kemampuan berinisiasi dan/atau berkreativitas sesuai dengan kebutuhan 

organisasi 

 

Total nilai  

Nilai Akhir (Total nilai/Jumlah Kriteria)  

LAMPIRAN 4.1 Lembar Penilaian Pembimbing PKL 

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 



 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 
Nama mahasiswa  :  

NIM    : 

Dosen Pembimbing PKL : 

Catatan: Pembulatan ke atas diberlakukan dalam penilaian ini (jika diperlukan) 

…………, …….…. 20…… 

Dosen Pembimbing 
 

 

 

 
 

NIP. 

Keterangan rentang nilai: 

86-100  : Sangat baik sekali 

81-85  : Baik sekali 

76-80  : Lebih dari baik 

71-75  : Baik 

66-70  : Agak baik 

61-65  : Lebih dari cukup 

56-60  : Cukup 

41-55  : Kurang 

0-40  : Sangat kurang 

  

No Aspek yang dinilai Kriteria Nilai 

1 Pengetahuan 

Penguasaan definisi operasional pekerjaan 
 

Penguasaan alur pekerjaan 
 

2 Keterampilan 
Penguasaan keterampilan kinerja teknis yang menjadi inti 

ataupun penunjang dalam kegiatan PKL 

 

3 Identifikasi dan 

Pemecahan Masalah 

Kemampuan untuk mengidentifikasi gejala dan/atau masalah 

organisasi 

 

Kemampuan untuk menawarkan solusi atas masalah organisasi 
 

Total nilai  

Nilai Akhir (Total nilai/Jumlah Kriteria)  

LAMPIRAN 4.2 Lembar Penilaian Dosen Pembimbing PKL 

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 



 

 

 

 

 

 

NILAI AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, menyusun laporan dan telah diuji:  

Nama  : ..................................................................................................................... 

No. Mahasiswa : ...................................................................................................................... 

Jurusan  : ...................................................................................................................... 

Tempat Praktik : ...................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................... 

Dengan Hasil : ......................................................................................................................

 
 

 

………., ………….…. 20…… 

Dosen Pembimbing/ Penguji, 
 

 

 
 

 
 

 

NIP. 
 

Catatan: 

1. Nilai akhir Praktik Kerja Lapangan: 

2PTM + 1DP 

3 

2. PTM = Penilaian dari Tempat PKL 

DP = Penilaian Dosen Pembimbing 

3. Dibuat rangkap 4 

- Dosen ybs 

- Pengajaran jurusan 

- Koordinator PKL jurusan 

- Registrasi 

  

LAMPIRAN 4.3 Nilai Akhir PKL 

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 



 

 

 

 

 

 

 

KESAN DAN REKOMENDASI MITRA TERHADAP PRAKTIKAN 

 

……………… 20… 

 

Nama Instansi/Perusahaan  : ............................................................... 

Alamat  : ............................................................... 

Jabatan   : ............................................................... 

Nama Mahasiswa  : ............................................................... 

NIM  : ............................................................... 

Program Studi  : ............................................................... 

 

Mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 

intansi/perusahaan kami selama ………………….… minggu dari tanggal 

……………………… s.d. ........................................................ . Berdasarkan pengamatan 

kami, kinerja mahasiswa tersebut kami nyatakan: 

 Sangat Memuaskan 

 Memuaskan 

 Cukup 

 Kurang 

Selanjutnya, selama melaksanakan PKL, mahasiswa tersebut di atas (tidak 

mempunyai/mempunyai *) tanggungan berupa pinjaman buku, dan/atau peralatan lainnya pada 

instansi/industri kami. 

Di samping itu, kami memberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. ..................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................... 

  ………, ………………… 

Pembimbing PKL, 
(Tanda tangan dan cap perusahaan) 

 

 

 

 

 

 
(…………………….………………………) 

Catatan : 

- Mohon beri tanda centang untuk penilaian kinerja mahasiswa. 

- Mohon dikirim dalam amplop tertutup bersama lembar penilaian. 

LAMPIRAN 5 Kesan dan Rekomendasi Mitra Terhadap Praktikan 

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 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Nomor  : …………………………………    .........., .....................20... 

Lamp. : ………………………………… 

Hal : Ucapan Terima Kasih 
 

Kepada : Yth. Sdr. Direktur/Direksi/Pimpinan 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

di ………………………………………………………………………….. 

 

Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang mengucapkan terima kasih 

atas bantuan/bimbingan/fasilitas yang telah diberikan kepada mahasiswa kami: 

 

No. Nama No. Mhs. Jurusan 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

yang  telah  mengikuti  Praktik Kerja Lapangan (PKL) mulai  tanggal  ……..……  s/d  

…….……….  pada perusahaan/instansi yang Saudara pimpin. 

Demikian surat ucapan terima kasih ini, semoga hubungan baik yang telah terbina 

selama ini tetap berjalan seperti yang diharapkan. 

 

 

 

Wakil  Dekan  Bidang  Akademik  dan 

Kerjasama, 
 

 

 

 

  . 

NIP. 

  

LAMPIRAN 6 Ucapan Terima Kasih pada Instansi 

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 



 

LAMPIRAN 7 Cover Laporan PKL 
 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN/INTERNSHIP 

 

 

 

NAMA PERUSAHAAN TEMPAT PRAKTIK 

Alamat Perusahaan 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

DISUSUN OLEH : 

 

 

NAMA MAHASISWA 

NIM. 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI MALANG 

2020 

  



 

LAMPIRAN 8 Lembar Pengesahan 

 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN/INTERNSHIP 
 

 

Judul Laporan PKL 

 

Nama Mahasiswa  (NIM)  

 

Laporan ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat ..... 

Program Studi ........ 

Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi  UM 

 

 

 

Menyetujui/ Mengesahkan: 

 

 

Pembimbing PKL,      Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

 

Nama Pembimbing PKL     Nama Dosen Pembimbing 

        NIP ......................... 

 

 

Wakil Dekan I      Koordinator PKL, 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang, 

 

 

 

 

Nama Wakil Dekan I     Nama Koordinator PKL 

NIP .........................      NIP ......................... 
 

 


