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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) 

di Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia (STAMI) untuk menyelesaikan 

studinya adalah melakukan Praktik Kerja Lapangan, selanjutnya disebut PKL. PKL dapat 

dilakukan di lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, kantor akuntan publik, 

perusahaan yang bergerak di sektor riil atau instansi lain sesuai dengan peminatan mahasiswa. 

Pedoman PKL pada program studi S1 di STAMI bertujuan untuk menyeragamkan 

dalam pembuatan laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Buku pedoman ini berisi hal-

hal mengenai latar belakang, prosedur, tata tertib, sistematika pelaporan, dan penilaian PKL. 

PKL adalah kegiatan mahasiswa dalam jangka waktu tertentu untuk mempraktikkan ilmu 

akuntansi dan manajemen yang telah diperoleh selama perkuliahan. PKL bertujuan untuk : 

1. Mengimplementasikan ilmu Manajemen atau Akuntansi (sesuai dengan program studi 

masing-masing) yang diperoleh mahasiswa dari kampus ke dunia kerja. 

2. Memberikan wawasan tentang dunia kerja sekaligus menjadi bekal mahasiswa dalam 

proses adaptasi. 

3. Menuangkan hasil Praktik kerja lapangan dalam bentuk laporan. 
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BAB II 

PROSEDUR DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN PKL 

 

 

2.1.  Persyaratan PKL 

Untuk mengikuti kegiatan PKL mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1. Telah menyelesaikan minimal 129 SKS untuk Program Studi S1 Manajemen dan S1 

Akuntansi. 

2. Mata Kuliah PKL telah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS). 

 

2.2.  Prosedur PKL 

Prosedur yang harus dilalui oleh mahasiswa yang akan mengambil Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa memilih PKL di Kartu Rencana Studi (KRS) saat melaksanakan perwalian. 

Mahasiswa yang mengambil PKL harus telah menempuh minimal 129 SKS untuk Prodi 

S1 Manajemen dan Prodi S1 Akuntansi. 

2. Setelah mahasiswa melakukan perwalian, BAAK akan menerbitkan surat tugas 

pembimbingan PKL yang telah ditetapkan oleh program studi dan disetujui oleh 

lembaga. 

3. Mahasiswa mengajukan surat permohonan ijin PKL di perusahaan/instansi pada bidang 

yang sesuai dengan konsentrasinya. Mahasiswa memohon surat ijin ke 

perusahaan/instansi yang dituju melalui BAAK, yang ditanda tangani oleh program 

studi. Mahasiswa menyerahkan surat pengantar ke perusahaan/instansi, dan menunggu 

jawaban disetujui atau tidaknya permohonan ijin PKL di tempat tersebut. Setiap 

mahasiswa boleh meminta maksimal 3 (tiga) surat permohonan dalam satu permintaan, 

namun harus mengirimkannya satu persatu setelah perusahaan/instansi memberikan 
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jawaban untuk menghindari keputusan pengunduran diri PKL dari perusahaan/instansi 

yang telah menyetujui permintaan PKL mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Setelah perusahaan/instansi memberikan persetujuan pada mahasiswa untuk 

melaksanakan PKL, mahasiswa melaksanakan PKL sekurang-kurangnya 25 hari kerja 

dibawah pengawas perusahaan/instansi tersebut. 

5. Sejalan dengan proses pelaksanaan PKL, mahasiswa menulis laporan yang berisi 

tentang prosedur bidang kerja yang dilaksanakannya dan harus sesuai dengan bidang 

konsentrasi mahasiswa tersebut. 

6. Penulisan laporan PKL dilaksanakan dibawah bimbingan dosen pembimbing PKL yang 

ditetapkan program studi. Mahasiswa melaksanakan proses bimbingan minimal 7 

(tujuh) kali pertemuan dengan dosen pembimbing yang dibuktikan dalam kartu 

bimbingan, dan tidak lebih dari 30 hari sejak hari terakhir PKL atau 30 hari sejak 

tanggal surat tugas bimbingan diterbitkan. 

7. Setelah PKL dan laporan selesai dikerjakan, mahasiswa membawa laporan PKL yang 

telah memiliki lembar penilaian dari pihak perusahaan/instansi dan dosen pembimbing 

serta ditandatangani dan dicap (oleh perusahaan/instansi) ke program studi melalui 

sekretaris prodi untuk memohon tanda tangan ketua program studi. Dalam lembar 

penilaian, seluruh pernyataan harus diketik, tidak diperkenankan ada tulisan tangan, 

kecuali tanda tangan. 

8. Laporan yang telah disetujui oleh program studi dijilid dan diserahkan ke BAAK. 

Mahasiswa memfotokopi lembar penilaian yang telah diisi dan ditandatangani seluruh 

pihak dan menyerahkannya ke dosen pembimbing. 
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Gambar 2.1. Prosedur Praktik Kerja Lapangan 

 

2.3.  Tata Tertib Pelaksanaan PKL 

Di dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan setiap mahasiswa wajib mengikuti tata tertib 

sebagai berikut: 

1. Mengenakan pakaian yang sopan dan rapi sesuai dengan peraturan perusahaan/instansi 

tempat PKL atau memakai jas almamater. 

2. Menjaga etika dan sopan santun selama di tempat PKL. 

3. Menjaga nama baik Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia. 

4. Disiplin melaksanakan PKL sesuai dengan waktu dan ketentuan perusahaan/instansi 

tempat PKL. 

5. Mahasiswa melaksanakan PKL selama waktu yang telah ditetapkan. 

6. Apabila dalam pelaksanaan PKL tidak sesuai dengan yang direncanakan, maka 

mahasiswa tersebut harus segera berkonsultasi dengan Prodi 
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BAB III 

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN  

 

Laporan Hasil PKL dilaporkan secara tertulis dengan mengikuti sistematika sebagai berikut : 

LEMBAR PENILAIAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

4.1 Hasil Praktik Kerja Lapangan 

4.1.1 (Hasil PKL sesuai dengan tujuan) 

4.1.2 (Hambatan dan solusi sesuai dengan tujuan) 

4.2 Pembahasan Praktik Kerja Lapangan 

4.2.1 (Pembahasan penerapan teori dibandingkan dengan pelaksanaan) 

4.2.2 (Pembahasan hambatan dan solusi, dikaitkan antara teori dan 

pelaksanaan) 

4.3 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Pelaporan PKL keterlibatan 

mahasiswa dalam pelaksanaan PKL sesuai dengan topik) 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. Data-data terkait (jika ada). 

B. Aktivitas Harian dalam bentuk tabel (lihat format pada lampiran). 

C. Surat keterangan PKL diatas kertas berkop surat perusahaan. 

(Surat ditandatangani pejabat/supervisor PKL dan di cap perusahaan) 

D. Photocopy Kartu Bimbingan Penulisan Laporan PKL. 

E. Daftar hadir harian selama PKL (Asli) 

 

Penjelasan tentang masing-masing bagian diuraikan di bawah  ini. 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Latar belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan  pendorong dilakukannya 

Praktik Kerja Lapangan oleh mahasiswa. Pada sub bab ini mahasiswa menguraikan alasan 

mengapa melaksanakan aktivitas PKL di dalam divisi/unit tertentu di dalam perusahaan 

tersebut, adapun kegiatan yang dilaksanakan di tempat PKL harus sesuai dengan konsentrasi 

bidang ilmu mahasiswa yang bersangkutan agar mampu memahami implementasi teori yang 

dipelajari dalam Praktik nyata di dunia kerja. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari laporan PKL diuraikan dalam bentuk poin-poin untuk 

mengetahui dan mendapatkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas yang 

dilaksanakan di dalam  perusahaan tersebut agar mahasiswa memahami secara komprehensif 

prosedur kerja yang dilaksanakan di dalam divisi/unit tersebut. 

 

1.3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Sub bab ini menjelaskan kegunaan dari aktivitas PKL yang dilakukan, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis baik bagi mahasiswa tersebut maupun bagi perusahaan 

tempat melaksanakan PKL 

 

1.4. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Sub bab ini menjelaskan lokasi dan durasi pelaksanaan PKL. PKL dilaksanakan pada 

perusahaan di luar institusi STAMI yang sesuai dengan bidang ilmu konsentrasi mahasiswa 

yang bersangkutan. Waktu pelaksanaan PKL dapat ditempuh setiap semester dengan jangka 

waktu sekurang-kurangnya 25 hari kerja berturut-turut.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi landasan teori yang mendukung atau mendasari pelaksanaan prosedur 

kerja/aktivitas PKL. Teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat 

konsep, definisi, dan posisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori dalam laporan PKL 

digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel (kegiatan) yang 

dijelaskan dan untuk membahas hasil analisis yang dapat digunakan untuk memberikan saran 

dalam upaya pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan PKL. 

 Landasan teori harus menjelaskan tentang variabel (kegiatan) yang dianalisis, melalui 

pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang 

lingkup, kedudukan, dan implementasi variabel yang dilaksanakan menjadi lebih jelas. Seluruh 

teori yang digunakan dalam laporan PKL harus disertai sumber dari literatur (buku/jurnal) yang 

dipublikasikan tidak kurang dari tahun 2005. Penulisan sumber kutipan hanya nama belakang 

(tahun:halaman), contoh: Irjayanti (2012:10). 

 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 Gambaran umum perusahaan berisi uraian yang lengkap yang dilakukan pada 

departemen/unit kerja/divisi di perusahaan/instansi tempat PKL dilaksanakan dilengkapi 

dengan sejarah, simbol, struktur organisasi, serta departemen/unit kerja/divisi tempat 

mahasiswa tersebut ditempatkan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

4.1 Hasil Praktik Kerja Lapangan 

4.1.1 (Hasil PKL sesuai dengan tujuan) 

 Mahasiswa memberikan gambaran secara spesifik kegiatan PKL yang dilaksanakannya 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada bab satu. Hasil PKL harus dilengkapi dengan 

prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan PKL yang 

dijelaskan kembali sesuai dengan kaidah penulisan laporan PKL yang berlaku 

 

4.1.2 (Hambatan dan solusi sesuai dengan tujuan) 

 Mahasiswa mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi selama melaksanakan 

aktivitas PKL yang berkaitan dengan tugas-tugas kerja di lapangan sehingga mahasiswa 

mampu memberikan masukan/pemikiran pribadi yang dapat diharapkan dapat menjadi bahan 

perbaikan bagi perusahaan terutama pada unit kerja/divisi tempat melaksanakan PKL 
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4.2.  Pembahasan Praktik Kerja Lapangan 

4.2.1 (Pembahasan penerapan teori dibandingkan dengan pelaksanaan) 

 Pada bab ini mahasiswa menguraikan hasil pelaksanaan PKL dan membandingkannya 

dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya di bab dua, sehingga terdapat benang 

merah antara teori dengan praktik nyata yang terjadi di lapangan sehingga mahasiswa mampu 

memahami lebih cermat ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama berkuliah di STAMI dan 

penerapannya di dunia kerja. 

 

4.2.2 (Pembahasan hambatan dan solusi, dikaitkan antara teori dan pelaksanaan) 

Mahasiswa memaparkan sumber teori (buku/jurnal) yang menjelaskan kendala atau 

hambatan yang biasanya terjadi pada prosedur kerja yang dilaksanakan oleh mahasiswa 

tersebut, serta solusi-solusi berdasarkan teori yang dapat menjadi pertimbangan untuk 

memecahkan masalah yang terjadi. Mahasiswa membandingkan teori yang disebutkan dalam 

literatur dengan implementasi nyata yang terjadi di lapangan perihal hambatan dan solusi 

dalam aktivitas PKL tersebut. 

 

4.3.  Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (Pelaporan PKL keterlibatan mahasiswa 

dalam pelaksanaan PKL sesuai dengan topik) 

Mahasiswa mendeskripsikan keterlibatan dirinya dalam melaksanakan PKL dengan 

mendeskripsikan perannya secara spesifik dari setiap aktivitas yang dilakukan berkenaan 

dengan prosedur kerja yang berlaku di tempat melaksanakan PKL 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pada sub bab ini, mahasiswa membuat ringkasan dari seluruh pengetahuan yang 

diperoleh di tempat melaksanakan PKL, terutama yang berkaitan dengan prosedur kerja serta 

hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan prosedur kerja tersebut. 

 

5.2 Saran 

Mahasiswa memberikan masukan yang diharapkan dapat memberikan solusi untuk 

menyelesaikan berbagai masalah dan hambatan yang terjadi dalam perusahaan tempat 

melaksanakan PKL terutama yang berkaitan langsung dengan aktivitas departemen/unit/divisi 

dimana mahasiswa tersebut ditempatkan 
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PENULISAN JUDUL DAN NOMOR GAMBAR / GRAFIK / TABEL 

• Judul gambar/grafik diketik di bagian bawah tengah dari gambar. Judul tabel diketik di 

sebelah atas tengah dari tabel. 

• Penomoran tergantung pada bab yang bersangkutan, contoh: gambar 3.1 berarti gambar 

pertama yang ada pada Bab III. 

1) TABEL 

a) Penulisan nomor dan judul tabel diletakan di atas tabel 

b) Nomor tabel menggunakan angka ditempatkan di atas tabel simetris kiri kanan. Nomor 

tabel didahului dengan angka yang menunjukkan tabel tersebut berada pada bab berapa 

dan diikuti nomor urut tabel pada bab tersebut (dalam setiap bab nomor tabel dimulai 

dari nomor 1) 

c) Judul tabel  diketik dengan huruf  kapital  dibuat  simetris kiri  kanan,  jika judul tabel 

lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya lurus dengan baris pertama. 

d) Kolom-kolom dalam tabel harus dicantumkan nama kolom dan dijaga agar pemisahan 

antara kolom yang satu dengan kolom yang lain tegas. 

 

2) GAMBAR 

Yang termasuk  gambar  adalah  bagan,  grafik,  foto,  lukisan,  iklan  dan sebagainya. 

Kelengkapan yang harus ada dalam gambar adalah: 

a) Penulisan nomor dan judul gambar diletakan di bawah gambar 

b) Nomor gambar menggunakan angka ditempatkan di bawah gambar simetris kiri 

kanan. 

c) Nomor gambar didahului dengan angka yang menunjukkan gambar tersebut berada 

pada bab berapa diikuti dengan nomor gambar (dalam setiap bab nomor gambar 

dimulai dari nomor 1) 

d) Judul gambar ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri titik, aturan penulisan judul 

sama dengan penulisan tabel 

e) Ukuran gambar (lebar dan tinggi), diusahakan proporsional. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sumber yang mahasiswa kutip dalam isi laporan 

PKL. Pengetikan buku, jurnal, artikel yang digunakan sebagai bahan referensi dilakukan 
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sebagai berikut : 

1. Penulisan pustaka diurut berdasarkan urutan abjad (A-Z). 

2. Jarak spasi untuk pengetikan daftar pustaka adalah satu spasi. 

3. Jarak spasi untuk pengetikan referensi berikutnya adalah satu setengah spasi. 

4. Pengetikan baris kedua, ketiga, dan seterusnya tiap referensi diketik menjorok 

kedalam sebanyak lima ketukan. 

5. Nama penulis dimulai dengan nama keluarga (nama belakang) dilanjutkan dengan 

inisial nama depan dan inisial nama tengah, begitu pula dengan nama penulis ke 2, 

ke 3, dst. 

6. Judul artikel yang merupakan bagian dari suatu buku atau jurnal, diketik dengan 

huruf tegak, dengan huruf kapital hanya pada awal judul artikel. 

7. Judul buku atau jurnal diketik miring (italic), dengan huruf pertama setiap kata 

adalah huruf kapital. 

8. Referensi buku dilengkapi dengan edisi buku, dan penerbit, sementara untuk jurnal 

harus mencantumkan volume, nomor, dan halaman artikel pada jurnal tersebut. 

9. Pustaka yang bersumber dari situs resmi suatu lembaga/perusahaan dituliskan 

secara lengkap hingga ke halaman terakhir dan mencantumkan waktu pengunduhan 

tulisan/artikel/data/gambar tersebut. Mahasiswa tidak diperkenankan mengutip 

teori yang berasal dari blog atau tulisan non-ilmiah. 

10. Seluruh sumber yang digunakan dalam skripsi, harus dicantumkan dalam daftar 

pustaka dan tidak dipisah- pisah antara tiap jenis sumber, baik buku, jurnal, undang- 

undang, dokumen perusahaan, maupun sumber dari situs internet. 

Contoh Daftar Pustaka: 

 

Anvari, F. dan Edwards, R. (2011), Performance measurement based on a total quality 

approach, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 

60, No. 5, hlm 512-528. 

 

Azis, A.M. (2010), Pengelolaan kualitas guna meningkatkan kinerja perguruan tinggi, 

Bulletin Ekuitas, Vol.4 No.1, hlm. 65-80. 

 

Dokumen Divisi SDM PT. Bank BJB Tahun 2013 

 

http://www.kemenperin.go.id/Ind/Statistik/STATINDUS/si04a. aspx, diunduh pada 

tanggal 16 Mei 2013. 

 

Irjayanti, M. (2012), Barrier Factor and Potential Solutions. 

Procedia Economics and Finance, Vol 4, hlm 1-10. 

http://www.kemenperin.go.id/Ind/Statistik/STATINDUS/si04a
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Sekaran, U. dan Bougie, R. (2010), Research Methods for Business: A Skill Building 

Approach, ed.5, United Kingdom: John Wiley & Sons. 

 

Undang-Undang No 10 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

 

Wibisono, D. (2006), Manajemen Kinerja: Konsep, Desain, dan Teknik Meningkatkan 

Daya Saing Perusahaan, Penerbit Erlangga. 

 

Wild, J.J., Subramanyam, K.R. dan Halsey, R.H. (2007), 

Financial Statement Analysis, ed.9, MC Graw Hill. 
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BAB IV 

PENILAIAN PKL 

 

Penilaian PKL terdiri dari dua komponen yaitu pelaksanaan kegiatannya       dan hasil 

laporan. Kegiatan PKL dinilai oleh pejabat dari perusahaan/ instansi tempat PKL, 

sedangkan laporan PKL dinilai oleh dosen pembimbing. Adapun nilai yang nantinya akan 

diinput sebagai nilai PKL mahasiswa adalah nilai akhir yang diberikan oleh dosen 

pembimbing berdasarkan pertimbangan nilai kegiatan PKL dari perusahaan dan laporan 

PKL. Format penilaian tertuang seperti pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut ini:  

 
4.1 Penilaian untuk Kegiatan PKL 

 

No. Aspek Yang Dinilai Nilai Keterangan 

1. Disiplin dalam Kerja   

2. Kemampuan Menyelesaikan Tugas   

3. Prestasi Kerja   

4. Inisiatif   

5. Kepribadian   

 

4.2 Penilaian Laporan PKL 

Sebutan Mutu (SM) 
Nilai Angka 

(NA) 

Huruf Mutu 

(HM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Sangat Baik NA >= 85 A 4.00 

Sangat Baik NA>=80 sd NA< 85 A- 3.75 

Baik NA>=70 sd NA< 80 B+ 3.50 

Baik NA>=65 sd NA< 70 B 3.00 

Baik NA>=60 sd NA< 65 B- 2.75 

Cukup NA>=50 sd NA<60 C+ 2.50 

Cukup NA>=40 sd NA< 50 C 2.00 

Kurang NA>=30 sd NA< 40 D 1.00 

Gagal NA>=0 sd NA< 30 E 0.00 
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BAB V 

SANKSI 

 

Sanksi-sanksi berkenaan dengan penyusunan dan evaluasi  laporan PKL dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Apabila mahasiswa PKL terbukti tidak memenuhi syarat untuk mengambil PKL, maka 

Program Studi berhak membatalkan PKL mahasiswa tersebut, dan diwajibkan 

mengambil kembali saat telah   memenuhi syarat. 

2. Apabila laporan PKL terbukti merupakan tiruan, jiplakan, atau gubahan dari suatu karya 

mahasiswa atau pihak lain, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenai sanksi 

yang diputuskan oleh lembaga. 

3. Batas untuk menyelesaikan laporan PKL adalah 30 hari sejak hari  terakhir PKL atau sejak 

tanggal ditandatanganinya surat tugas pembimbingan. Apabila mahasiswa tidak dapat 

menyelesaikan  dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka nilai PKL mahasiswa tersebut 

dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan untuk mengulang PKL, dan melakukan proses pengajuan 

PKL dari awal. 
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BAB VI 

BAHAN DAN CARA PENGETIKAN 

 

7.1.  Bahan Kertas 

Adapun bahan kertas untuk keperluan pembuatan laporan PKL adalah: 

• Kertas yang digunakan untuk mengetik laporan PKL adalah kertas HVS 80 gram warna 

putih ukuran A4 (21 cm x 29.7 cm). 

• Untuk sampul luar (kulit luar) menggunakan soft cover berbahan karton buffalo, 

dengan warna dasar Kuning Jeruk untuk Program Studi S1 Manajemen dan Ungu untuk 

Program Studi S1 Akuntansi. 

 

7.2.  Pengetikan 

7.2.1. Layout Kertas 

Layout kertas untuk pengetikan naskah laporan PKL dengan aplikasi word processing 

komputer adalah sebagai berikut: 

• Pinggir kiri : 4 cm dari tepi kertas 

• Pinggir kanan : 3 cm dari tepi kertas 

• Pinggir atas : 3 cm dari tepi kertas 

• Pinggir bawah : 3 cm dari tepi kertas 

 

Cara Pengetikan: 

1. Pengetikan laporan PKL mengacu pada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

2. Seluruh serapan asing diketik dengan huruf miring atau italic. 

3. Pengetikan hanya dilakukan pada satu muka kertas, tidak bolak-balik. 

4. Pengetikan harus menggunakan komputer. 

5. Jenis huruf yang digunakan untuk teks adalah Times New Roman ukuran 12. 

6. Jenis huruf yang digunakan untuk judul tabel, gambar, grafik, atau diagram, dan 

sumbernya adalah Times New Roman Bold ukuran 12. 

7. Untuk istilah-istilah asing yang tidak dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

atau belum ada padanannya, harus dituliskan dengan huruf miring (italic). 

8. Pita atau tinta pada komputer yang digunakan berwarna hitam, tidak boleh 

menggunakan kualitas draft. 
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7.2.2. Pengaturan Spasi 

1. Jarak antara baris yang satu dengan baris berikutnya adalah dua spasi. 

2. Jarak antara penunjuk bab (BAB I) dengan judul bab (PENDAHULUAN) adalah dua 

spasi. 

3. Jarak antara judul bab dengan baris pertama teks, atau antara judul bab dengan judul 

sub bab adalah empat spasi. 

4. Jarak antara judul sub bab dengan baris pertama teks adalah dua spasi, dan alinea teks 

diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan. 

5. Jarak antar paragraf adalah dua spasi. 

6. Jarak antara baris akhir teks dengan judul sub bab berikutnya adalah empat spasi. 

7. Judul tabel diletakkan di atas tengah tabel dengan jarak antara teks dan judul tabel 

adalah dua spasi. Sumber tabel diletakan dibawah tengah gambar dengan jarak dua 

spasi. 

8. Jarak antara judul tabel dengan tabel adalah dua spasi. 

9. Judul gambar, grafik, atau diagram diletakkan di bawah tengah gambar, grafik, atau 

diagramnya. Jarak antara gambar, grafik, atau diagram dan judulnya adalah dua spasi. 

Sumber gambar diletakan dibawah tengah judul gambar dengan jarak dua spasi. 

10. Penunjuk bab dan judul bab selalu dimulai pada halaman baru. 

 

7.2.3. Pengutipan / Referensi 

1. Kutipan langsung bisa dituliskan dalam bahasa aslinya atau terjemahannya, yang terdiri 

dari tidak lebih tiga baris, dimasukkan di dalam teks dengan jarak tetap dua spasi, 

dengan menuliskan sumber hanya nama belakang penulis, sedangkan tahun, dan 

halaman di antara dua tanda kurung. Contoh: 

Menurut Azis (2010:65) perguruan tinggi sebagai sebuah organisasi ……….. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2010:20) penelitian adalah ……………, 

Hasil penelitian Wild dkk. (2007:21) menunjukkan ……………… 

 

2. Kutipan langsung (bisa dalam bahasa aslinya atau terjemahan), yang terdiri dari empat 

baris atau lebih, diketik dalam kutipan terpisah dari teks, dengan jarak satu spasi dan 

menjorok masuk tujuh ketukan dari margin kiri teks. Contoh: 

Anvari dan Edwards (2011:512) menyatakan: 

“New business environments lead manufacturing industries -and particularly 
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capital-intensive industries- to utilize equipment as effectively as possible. Thus the 

precise calculation of equipment utilization is …” 

 

3. Jarak antara baris teks dengan kutipan langsung tersebut pada butir (2) di atas, dan jarak 

antara baris kutipan langsung itu dengan baris awal teks berikutnya adalah dua spasi. 

 

4. Sumber kutipan yang berasal dari situs resmi lembaga/perusahaan mencantumkan 

alamat situs resmi dan tanggal pengunduhannya. Contoh: 

Berdasarkan situs Departemen Perindustrian (www.kemenperin.go.id, diunduh pada 

tanggal 16 Mei 2021) produktivitas ….. 

 

5. Penggunaan gagasan atau pemikiran seseorang penulis buku, artikel, dan sebagainya, 

walaupun disusun dengan  menggunakan kata-kata sendiri harus mencantumkan nama 

penulis, tahun buku/artikel dan halaman ditulis diantara dua tanda kurung. Contoh: 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ….. (Irjayanti, 2012:10) 

Penelitian adalah …. (Sekaran dan Bougie, 2010:20) 

 

6. Kutipan yang mengutip kembali buku/artikel dari penulis lainnya dituliskan sebagai 

berikut: 

Menurut Zairi dalam Wibisono (2006:33) ................. 

 

7. Apabila terdapat lebih dari dua penulis maka diperbolehkan menuliskan sumber dengan 

nama belakang penulis pertama, dkk. Contoh: 

Wild dkk. (2007:21) 

 

8. Sumber kutipan yang tertulis dalam laporan PKL di seluruh bab, baik yang berupa 

buku, artikel dalam jurnal, undang- undang, peraturan, dokumen perusahaan, maupun 

sumber lain seperti koran dan majalah harus dicantumkan dalam daftar pustaka. 

Penulisan sumber kutipan dengan footnote harus diminimalkan. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 – Contoh Cover Depan Laporan PKL 

 

 

TINJAUAN  PROSEDUR PENJUALAN RUMAH SECARA TUNAI PADA 

PERUMNAS REGIONAL IV MEDAN. 

 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu Tugas Matakuliah  

Praktik Kerja Lapangan Program Studi S1 Manajemen. 

 

 

………………..………… 

NIM : ……………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN INDONESIA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PEMATANGSIANTAR 

2021 
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LAMPIRAN 2 - Contoh Halaman Persetujuan dan Nilai Laporan PKL 

 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 

INDONESIA 
Kampus I    : Jln. Sutomo No 271 & 273 Pematangsiantar 21145 

Kampus II  : Jln. Sriwijaya No. 9 C-E Pematangsiantar 21144 
 

PENILAIAN KERJA PRAKTIK LAPANGAN 

 

Nama Mahasiswa  : …………………… 

NIM   : …………………… 

Nama Perusahaan  : …………………… 

Alamat Perusahaan : …………………… 

Waktu Kerja Praktik : …………………… 

Nama Pejabat Penilai : ……………………. 

Jabatan   : ……………………. 

 

 

No. Aspek Yang Dinilai Nilai Keterangan 

1. Disiplin dalam Kerja   

2. Kemampuan Menyelesaikan Tugas   

3. Prestasi Kerja   

4. Inisiatif   

5. Kepribadian   

 

Judul Laporan Kerja Praktik. 

…………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pematangsiantar, 14 Juli 2021 

                  Dosen Pembimbing PKL  Pjs. Finance Support Manager 

 

 

 

 ( Dr. Calen, S.E., M.M.)  ( ……………………… ) 

 

  Mengetahui, 

  Ketua Program Studi. 

 

 

 

( Richard Berlien, S.Kom., M.M.) 

 

Sebutan 

Mutu (SM) 

Nilai Angka 

(NA) 

Huruf Mutu 

(HM) 

Angka Mutu 

(AM) 

Sangat Baik NA >= 85 A 4.00 

Sangat Baik NA>=80 sd NA< 85 A- 3.75 

Baik NA>=70 sd NA< 80 B+ 3.50 

Baik NA>=65 sd NA< 70 B 3.00 

Baik NA>=60 sd NA< 65 B- 2.75 

Cukup NA>=50 sd NA<60 C+ 2.50 

Cukup NA>=40 sd NA< 50 C 2.00 

Kurang NA>=30 sd NA< 40 D 1.00 

Gagal NA>=0 sd NA< 30 E 0.00 
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LAMPIRAN 3 - Contoh Daftar Hadir PKL 

 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 

INDONESIA 
Kampus I    : Jln. Sutomo No 271 & 273 Pematangsiantar 21145 

Kampus II  : Jln. Sriwijaya No. 9 C-E Pematangsiantar 21144 
 

LEMBAR ABSENSI 

 

Nama Mahasiswa  : …………………… 

NIM   : …………………… 

Nama Perusahaan  : …………………… 

Alamat Perusahaan : …………………… 

Waktu Kerja Praktik : …………………… 

 

 

No. Tanggal Jam Masuk Jam Keluar 
Tanda Tangan 

Supevisor 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

…     

…     

…     

…     
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LAMPIRAN 4 - Contoh Laporan Aktivitas Harian PKL 

 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 

INDONESIA 
Kampus I    : Jln. Sutomo No 271 & 273 Pematangsiantar 21145 

Kampus II  : Jln. Sriwijaya No. 9 C-E Pematangsiantar 21144 
 

LEMBAR AKTIVITAS 

 

Nama Mahasiswa  : …………………… 

NIM   : …………………… 

Nama Perusahaan  : ……………………. 

Alamat Perusahaan : …………………… 

Waktu Kerja Praktik : …………………… 

 

Kegiatan Selama PKL : 

No. Tanggal Kegiatan 
Tanda Tangan 

Supevisor 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…    

…    

…    

…    
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LAMPIRAN 5 – Form Berita Acara Bimbingan PKL 

 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN 

INDONESIA 
Kampus I    : Jln. Sutomo No 271 & 273 Pematangsiantar 21145 

Kampus II  : Jln. Sriwijaya No. 9 C-E Pematangsiantar 21144 
 

FORMULIR BERITA ACARA BIMBINGAN PKL 

 

Nama Mahasiswa  : ……………………………. 

NIM   : ……………………………. 

Program Studi  : ……………………………. 

Perusahaan / Instansi PKL : ……………………………. 

Dosen Pembimbing  : ……………………………. 

No. Tanggal Topik Bahasan Keterangan Paraf 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

…     

…     

…     

 

Pematangsiantar, 14 Juli 2021 

               Mengetahui, 

 Ketua Program Studi Manajemen  Dosen Pembimbing PKL, 

 

 

 

 ( Richard Berlien, S.Kom., M.M.)  ( Dr. Calen, S.E., M.M. ) 

 

 

 

 


