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Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

dan Bisnis 
 

Visi 

Menjadi Fakultas yang unggul dalam ilmu Manajemen, ilmu 

Akuntansi, entrepreneurship dan riset dengan mengintegrasikan 

teknologi serta nilai-nilai profesionalisme yang Islami pada tahun 

2025. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang 

berkualitas dengan berpedoman pada Standar Pendidikan 

Nasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang Manajemen dan 

Akuntansi yang memberikan manfaat pada pemerintah, pelaku 

bisnis dan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

ilmu Manajemen dan Akuntansi yang memberikan kontribusi 

pada peningkatan kualitas akademi dan masyarakat pengguna. 

4. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, industri dan 

stakeholder dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi 

penyelenggaraan pendidikan. 

5. Menyelenggarakan pendidikan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 
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Prodi Akuntansi 
 

Visi 

Menjadi program studi yang unggul di bidang Ilmu Akuntansi, 

Entrepreneurship dan Riset dengan mengintegrasikan teknologi 

serta nilai-nilai profesionalisme yang Islami pada tahun 2025. 

 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan Akuntansi yang berkualitas 

tinggi dan relevan dengan kebutuhan stakeholders dan 

masyarakat. 

2. Menyelenggarakan riset yang mendukung pelaksanaan 

pendidikan Akuntansi. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan hasil pendidikan, riset, dan teknologi. 

4. Membangun jiwa entrepreneur sehingga menjadi insan yang 

mandiri. 

5. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

6. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait 

dalam bidang Akuntansi baik di dalam maupun di luar negeri. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan ini dapat diselesaikan lagi 

setelah beberapa kali revisi dan terbih ala kadarnya. Meskipun demikian buku ini 

tetap diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. 

Disadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu membawa misi yang ingin 

disampaikan, demikian juga dengan buku pedoman ini. Satu sisi, buku pedoman ini 

diharapkan bisa membantu mahasiswa dalam penulisan Laporan Praktek Kerja 

Lapangan. Pada sisi lain, buku ini bertujuan menyeragamkan teknik penulisan dalam 

arti yang utuh pula sehingga ada kesamaan pandangan dikalangan mahasiswa, dosen 

pembimbing dan para pengambil keputusan akademik. 

Kualitas Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan tidak hanya ditentukan oleh 

substansi atau materi tulisan saja, akan tetapi juga ditentukan oleh tata cara 

penulisannya. Oleh karena itu, untuk menjamin tercapainya kualitas tersebut maka 

diperlukan Buku Pedoma Praktek Kerja Lapangan. Dsamping itu manfaat dari Buku 

Pedoman Praktek Kerja Lapangan ini adalah untuk membantu memperlancar proses 

penulisan dan pembimbingannya. 

Buku ini disajikan setelah mendapatkan sejumlah masukan dari para dosen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang yang tentunya dapat 

tampil dalam keutuhan yang terjaga kualitas akademiknya, walaupun demikian 

disadari sepenuhnya bahwa selalu ada keterbatasan dalam setiap penulisan. Untuk itu, 

kritik dan saran selalu diharapkan. Semoga buku panduan ini dari waktu ke waktu 

dapat disempurnakan dengan kualitas akademik yang lebih baik. 

Namun kami berharap semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan dan 

pembimbingan Praktek Kerja Lapangan memanfaatkan buku pedoman ini dengan 

baik. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini, kami 

menyampaikan terima kasih dan pengharggan yang sebesar-besarnya. 

 

Tangerang, 04 Januari 2017 

Rektor UMT 

 

Dr. H. Achmad Badawi, SPd., SE., MM 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dengan keadaan sehat 

wal’afiat. Amin. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, menuntut 

kualitas lulusan pendidikan di perguruan tinggi semakin besar, setiap lulusan 

diharapkan memiliki kemampuan tinggi, untuk dapat mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki pada dunia praktis sesuai dengan 

profesinya. Membekali mahasiswa, memahami dunia kerja melalui program PKL, 

akan memberikan pengalaman nyata yang diperoleh dilingkungan kerja. Dengan 

pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk 

menselaraskan ilmu pengetahuan dan ketrampilan calon lulusan dengan kalangan 

industri sebagai pengguna lulusan. 

Buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan pedoman dan acuan 

bagi dosen pembimbing dan mahasiswa yang akan melaksanakan dan menyusun 

laporan kegiatan PKL, menyajikan tatacara melaksanakan program PKL, tahapan – 

tahapan dan teknik serta prosedur yang harus dilakukan mahasiswa dalam 

melaksanakan PKL. Dengan buku pedoman ini mahasiswa diharapkan memiliki 

kemampuan menganalisa masalah, mendeskripsikan masalah dan melaporkannya 

secara ilmiah. Sehingga mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengalaman dan 

kemampuan dasar meneliti guna pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. 

Tentunya, tiada gading yang tak retak, tidak ada karya yang sempurna, oleh karena 

itu tanggapan dan kritik pada buku pedoman ini, sangat diharapkan, agar supaya 

dikemudian hari dapat diperbaiki lebih baik lagi. 

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi 

atas selesainya buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) FE-UMT. 

Selanjutnya diharapkan buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Tangerang, 04 Januari 2017 

Dekan FEB-UMT 

 
Dr. Mikrad, MM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif 

mengenai dunia kerja bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dan Bisnis-UMT sekaligus memberikan kesempatan 

mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan, mahasiswa 

diwajibkan menjalani program Praktik Kerja Lapangan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-masing. 

Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat 

lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dunia kerja. Hal ini sebagai upaya Program Studi 

mempersiapkan diri mahasiswa dalam memasuki dunia kerja. 

Mahasiswa yang mengikuti program  ini disebut sebagai 

Praktikan. Pelaksanaan program PKL ini dilakukan oleh mahasiswa 

yang menempuh  mata kuliah PKL dan minimal pelaksanaan selama 

1 (satu) bulan. PKL sebagai mata kuliah wajib yang memiliki bobot 2 

SKS. Pelaksanaan PKL bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan 

antara praktikan dan instansi penerima Praktikan dan instansi 

penerima Praktikan sejauh tidak menggangu kegiatan akademik.  

Dengan demikian, program PKL diharapkan pimpinan 

instansi dapat menempatkan Praktikan pada unit kerja serta 

tugas/pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi/kompetensi. Selama 

pelaksanaan program PKL, pimpinan setempat/unit kerja yang 

menerima Praktikan diharapkan dapat : 

1. Memberikan  bimbingan dan pengarahan kepada Prakitkan 

agar Praktikan dapat menjalankan tugas / pekerjaan yang 
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diterimanya dengan baik dan patuh terhadap pimpinan unit 

kerja yang diikutinya. 

2. Memberikan pengarahan dan masukan-masukan kepada 

Praktikan agar mereka memiliki pola pikir yang kreatif, 

inovatif, penuh inisiatif, bertanggung jawab dan siap 

memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Memberikan masukan-masukan kepada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis UMT dalam upaya perbaikan kurikulum dan 

sytem pembelajaran. 

 

Selain itu juga pada setiap proses kegiatan belajar, harus dapat 

dievaluasi dengan baik, sehingga peserta didik dapat pula 

mendapatkan penghargaan dari apa yang telah dipelajari atau 

dilakukan. Untuk itu, maka pedoman pelaksanaan mata kuliah PKL 

ini disusun. Evaluasi mata kuliah PKL dilakukan mencakup :a) nilai 

dari Industri, b) nilai laporan. 

 

B. Tujuan PKL 

1. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 

dan keterampilan mahasiswa. 

2. Mengarahkan mahasiswa uintuk menemukan permasalahan 

maupun data yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan 

Praktek Kerja. 

3. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha 

Penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia 

industri dan masyarakat. 
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4.  Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis dan Bisnis–UMT dengan instansi Pemerintah atau 

swasta di mana mahasiswa ditempatkan. 

5. Pengabdian kepada masyarakat (Perwujudan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi). 

6.  Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa tingkat 

akhir. 

7. Mengembangkan kesadaran dalam diri mahasiswa bahwa ilmu, 

keahlian dan keterampilan yang dimilikinya sangat bermanfaat 

bagi proses penggalian potensi diri. 

8. Menumbuhkan sikap profesional dalam diri mahasiswa yang 

memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai persoalan-

persoalan di dunia kerja. 

9. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis-UMT 

dan kepribadian mahasiswanya ditengah-tengah masyarakat. 

 

C. Manfaat PKL 

1. Bagi Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN. 

a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab 

sosial kelembagaan. 

b.  Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat dan 

dinamis antara intansi / perusahaan dengan Lembaga 

Perguruan Tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. 
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2. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan 

sarjana sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja 

pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah 

maupun perusahaan. 

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan 

mencoba menemukan sesuatu yang baru yang belum 

diperoleh dari pendidikan formal. 

 

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis – UMT 

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 

yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan 

dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis– UMT dapat 

mewujudkan konsep link and match dalam meningkatkan kualitas 

layanan pada stakeholders. 

 

D. Persyaratan Akademis 

1. Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang 

dipersyaratkan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan. 

2. Jumlah SKS yang sudah ditempuh tidak kurang dari 100 SKS 

serta berstatus mahasiswa aktif. 

3. Nilai IPK pada semester yang telah ditempuh tidak kurang dari 

2.75 

4. Praktek Kerja Lapangan dapat dilaksanakan secara individu 

maupun kelompok. Jika dalam suatu instansi terdapat lebih dari 1 
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kelompok , masing-masing kelompok harus melaksanakan materi 

tugas yang berbeda. 

5. Mencantumkan matakuliah praktek kerja lapangan dalam Kartu 

Rencana Studi (KRS) pada semester yang ditempuh. 

6. Bagi mahasiswa yang telah bekerja dapat melaksanakan PKL 

melalui permohonan ditempat mahasiswa bekerja atau dapat 

melaksanakan PKL pada tempat usaha milik sendiri. 
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BAB II 

PROSEDUR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

A. Prosedur Pelaksanaan 

1. Mahasiswa (individu atau kelompok) mendaftar ke masing-masing 

program studi dengan membawa surat permohonan praktek kerja 

lapangan yang ditujukan kepada perusahaan (tempat pelaksanaan 

PKL). 

2. Surat pengantar PKL dianggap sah apabila telah di legalisasi dengan 

stempel dan di tanda tangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis dan Bisnis-UMT. 

3. Setelah mahasiswa mendapatkan surat jawaban dari instansi / 

perusahaan yang dituju, maka program studi akan mengajukan surat 

penunjukkan untuk dosen pembimbing PKL kepada wakil dekan I. 

4. Mahasiswa dapat memulai melaksanakan PKL apabila telah 

menerima surat balasan dari perusahaan yang dituju dan telah 

memperoleh dosen pembimbing PKL. 

5. Mahasiswa yang telah diterima PKL di instansi/perusahaan yang 

dituju tidak dapat pindah tempat PKL. 

6. Mahasiswa akan memperoleh buku panduan PKL, surat tugas dosen  

pembimbing PKL, form absensi PKL dan form penilaian PKL dari 

bagian akademik. 

7. Mahasiswa melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan/peraturan 

yang berlaku di instansi/perusahaan dan menyiapkan laporan PKL. 

8. Setelah PKL dilaksanakan mahasiswa wajib mendapatkan 

persetujuan dari dosen pembimbing lapangan (perusahaan) dengan 

meminta tanda tangan/legalisasi dan surat keterangan PKL dari 

perusahaan.(contoh lembar pengesahan terlampir) 



PEDOMAN PKL PRODI AKUNTANSI, FEB - UMT                                                            7 
 

9. Mahasiswa menyelesaikan laporan PKL dengan di bimbing oleh 

dosen pembimbing PKL dengan jangka waktu 1 bulan terhitung sejak 

tanggal berakhirnya PKL diperusahaan yang di tuju. 

10. Mahasiswa yang telah menyelesaikan laporan PKL, wajib 

memperoleh tanda tangan / legalisasi dari dosen pembimbing PKL 

dan ketua Program Studi masing-masing untuk selanjutnya mendaftar 

ujian PKL ke bagian akademik dengan mmenyerahkan 1 set laporan 

PKL. 

11. Ujian PKL akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dibuat dan 

dilaksanakan oleh Tim Dosen penguji PKL dari program studi 

masing-masing. 

12. Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian PKL, wajib memperbaiki 

laporan PKL (jika terdapat revisi dari Tim Dosen penguji PKL) dan 

selanjutnya menyerahkan laporan PKL yang telah di tanda tangani 

oleh dosen pembimbing PKL dan Ketua Program Studi masing-

masing sebanyak 2 set dalam bentuk soft cover (SI Akuntansi warna 

Biru, SI manajemen warna Hijau), 1 set diserahkan ke perpustakaan 

dan 1 set untuk perusahaan tempat PKL. 

 

B. Pembimbing 

Pembimbing Praktek Kerja Lapangan terdiri dari dosen pembimbing 

Program Studi dan pembimbing lapangan. Pembimbing Lapangan 

adalah Pembimbing atau supervisor yang ditunjuk dan ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang ditempat kerja praktek.Dosen 

pembimbing Program Studi adalah dosen yang mengajar di Program 

Studi masing-masing, yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi 

melalui Koordinator PKL. Persyaratan dosen Pembimbing adalah 

sebagai berikut: 
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1. Dosen tetap yang mempunyai masa kerja minimal 1 tahun, 

dan berijazah minimal S2. 

2. Bersedia membimbing mahasiswa PKL. 

3.  Memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan materi 

PKL mahasiswa yang dibimbingnya. 

 

C. Waktu dan Tempat 

PKL dilaksanakan mengikuti jam kerja pada perusahaan/industri 

tempat mahasiswa PKL. Tempat PKL adalah perusahaan swasta, 

BUMN, lembaga pemerintah, dan tempat lainnya yang berhubungan 

dengan kompentensi yang ditekuni. Tempat Praktek Kerja Lapangan 

dapat dicari sendiri oleh mahasiswa atau disalurkan oleh Program 

Studi, Jurusan atau institusi (maks. 1bulan). 

 

D. Tata Tertib 

Mahasiswa yang mengikuti Kerja Praktek harus mematuhi dan 

mentaati tata tertib baik tata tertib yang dibuat oleh tempat kerja 

praktek, maupun Program Studi, antara lain: 

1. Mahasiswa harus berpakaian bersih dan rapi, memakai kemeja 

dan memakai sepatu tertutup; 

2.  Mahasiswa menjaga nama baik almamater; 

3.  Mahasiswa memakai tanda pengenal Praktek Kerja (jika ada); 

4. Mahasiswa Memakai jaket almamater pada saat Praktek Kerja 

Lapangan. 

5. Mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal jam kerja tempat 

Prakte Kerja Lapangan. 

6. Mahasiswa dilarang merokok ditempat yang tidak 

diperuntukkan, tidak minum minuman keras, membawa senjata 
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tajam, senjata api dan narkoba dilingkungan tempat Praktek 

Kerja sebagaimana dilakukan di UMT. 

7. Mahasiswa harus menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian 

8. Mahasiswa harus menjaga etika, sopan santun, ketenangan, 

ketertiban dan ketentraman tempat PKL. 

9. Mahasiswa harus mematuhi tata tertib tempat PKL. 

10. Pelanggaran terhadap tata tertib tempat Praktek Kerja akan 

dikenakan sanksi. 

11. Hal-hal lain dapat menyesuaikan dengan kondisi di tempat PKL. 

 

E. Penilaian (Batasan dengan menggunakan range 0-100) 

1. Penilaian Praktek Kerja dilakukan oleh pembimbing lapangan 

60%, terdiri dari unsur: kehadiran, kerjasama dalam  

tim/interaksi dan partisipasi aktif. 

2. Penilaian laporan Praktek Kerja oleh Dosen pembimbing 

laporan 40%, terdiri dari unsur: laporan, presentasi, 

pemahaman dan relevansi keilmuan. 

3. Semua hal yang berkaitan dengan penilaian Praktek Kerja dan 

laporan Praktek Kerja, dan sidang Praktek Kerja Lapangan 

harus dicantumkan dalam lembar penilaian. 

 

F. Formulir Yang Berkaitan Dengan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) 

1. Form PKL – 01 : Formulir pengajuan pembimbing PKL 

diketahui oleh Ketua Program Studi 

2. Form PKL – 02 : Surat pengantar yang ditanda tangani oleh 

Dekan FE-UMT 

3. Form PKL – 03 : Surat keterangan dari instansi 
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4. Form PKL – 04 : Lembar Kegiatan dan kehadiran mahasiswa 

5. Form PKL – 05 : Lembar penilaian sidang praktek kerja diisi 

oleh pembimbing instansi dan dosen penguji dan 

ditandatangani oleh keduanya. 

6. Form PKL – 06 : Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh 

dosen pembimbing 

 

G. Hasil Praktik Kerja 

Laporan Praktek Kerja Lapangan dicetak sebanyak 3 eksemplar 

sesuai dengan format dan ketentuan yang dijelaskan dalam Bab 3 

serta disidangkan, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa melakukan pembayaran Administrasi 

2. Mengisi format pendaftaran sidang yang ada di Program Studi 

masing-masing 

3. Mengikuti jadwal sidang yang sudah ditentukan oleh Program 

Studi akuntansi 

4. Pada saat sidang mahasiswa wajib untuk menggunakan jas 

almamater.  
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BAB III 

PEDOMAN PENGETIKAN LAPORAN PKL 

A. Sistematika Penulisan 

1. Bagian awal, terdiri dari : 

a. Halaman sampul 

1) Judul PKL 

2) Tempat PKL 

3) Logo Universitas Muhammadiyah Tangerang 

4) Nama dan NPM Mahasiswa 

5) Tahun pembuatan laporan PKL 

b. Halaman Pengesahan 

1) Pembimbing instansi atau personil yang 

berwenang di instansi/perusahaan tempat PKL 

(tanda tangan dan cap instansi Perusahaan) 

2) Dosen pembimbing 

3) Ketua program studi (tanda tangan dan cap) 

c. Kata pengantar 

d. Halaman daftar isi 

e. Daftar gambar (jika ada) 

f. Daftar table (jika ada) 

g. Daftar grafik (jika ada) 

2. Bagian inti/utama 

a. Pendahuluan 

1) Latar belakang Praktek Kerja Lapangan 

2) Maksud dan Tujuan Praktek Kerja Lapangan 
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3) Sistematika Penulisan Laporan Praktek Kerja 

Lapangan 

b. Ruang lingkup perusahaan 

1) Sejarah Perusahaan 

2) Tempat dan Kedudukan Perusahaan 

3) Bentuk dan Badan Hukum Perusahaan 

4) Bidang Usaha Perusahaan 

5) Bidang pekerjaan, Divisi/Departemen tempat 

PKL 

6) Struktur Organisasi perusahaan 

7) Job Deskripsi 

c. Kegiatan selama Praktek Kerja Lapangan 

1) Jadwal Praktek Kerja Lapangan 

2) Cara / Tehnik Praktek Kerja Lapangan 

3) Dokumen Praktek Kerja Lapangan 

d. Kesimpulan dan Saran 

1) Kesimpulan 

2) Saran 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 

b. Surat Keterangan PKL dari Perusahaan 

c. Form-form yang digunakan 

 

B. Pedoman Pengetikan 

1. Jenis dan Ukuran Kertas 

  Penulisan laporan PKL wajib dilakukan dengan menggunakan 

kertas HVS/Fotokopi ukuran A4, berat 70mg. Untuk 



PEDOMAN PKL PRODI AKUNTANSI, FEB - UMT                                                            13 
 

penggandaannya dilakukan dengan fotokopi yang jelas dan bersih 

dengan ukuran dan berat kertas yang sama. 

  Laporan PKL yang telah diuji dan telah diperbaiki wajib 

menggunakan kertas HVS ukuran A4, berat 70mg untuk 

selanjutnya di tanda tangani oleh pembimbing instansi, dosen 

pembimbing PKL dan ketua Program Studi. Laporan PKL yang 

telah selesai ditandatangani kemudian diserahkan ke bagian 

perpustakaan dan instansi / perusahaan tempat PKL. 

 

2. Aturan Penulisan 

  Penulisan laporan PKL wajib dilakukan dengan menggunakan 

komputer dengan ketentuan : 

a. Jenis Huruf 

Naskah laporan PKL diketik dengan menggunakan jenis 

huruf Times New Roman 12 cpi. 

b. Margin 

Batas pengetikan laporan PKL adalah 4cm sebelah kiri dan 

atas, sedangkan 3cm untuk batas kanan dan bawah. 

c. Spasi 

Jarak antar baris dalam tulisan menggunakan 2 spasi. 

d. Alenia baru dan jarak ketikan 

Setiap kata pertama dari alenia baru ditulis masuk ke kanan 

sebanyak 7 (tujuh) ketukan. 

e. Penulisan bab dan sub bab 

Nomor bab dan judul bab ditulis dengan huruf besar dan 

table dan diletakan dibagian tengah atas halaman. Nomor 

bab diletakan paling atas dan judul bab baru diletakan 

dibawahnya dengan jarak satu spasi “ganda”. Setiap bab 
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baru ditulis pada halaman baru. Sub bab dan sub-sub bab 

yang mengikutinya ditulis sebelah kiri dengan huruf tebal 

dan kecil kecuali huruf pertama pada setiap kata harus 

ditulis dengan huruf besar. 

f. Nomor halaman dan letaknya 

Nomor halaman diletakan disebelah  kanan atas kertas 

kecuali halaman pertama dari bab baru. Nomor halaman 

untuk setiap bab baru diletakan di tangah bawah kertas. 

Untuk bagian awal pemberian nomor halaman 

menggunakan angka kecil romawi (i, ii, iii dst). Yang 

termasuk halaman awal dimulai dari halaman pengantar, 

halaman daftar isi, halaman pengesahan, halaman kata 

pengantar, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar / 

grafik, dan halaman daftar lampiran. 

g. Penulisan table (jika ada) 

1) Nomor tabel dan judul tabel ditempatkan simetris 

diatas tabel, tanpa diakhiri dengan titik. 

2) Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali jika tidak 

dapat di ketik dalam satu halaman penuh. Pada 

halaman lanjutan tabel dicantumkan nomor tabel 

dan di tulis kata “lanjutan” tanpa judul. 

3) Tabel diketik simetris 

4) Tabel yang lebih dari duan halaman atau yang harus 

dilipat, ditempatkan pada lampiran. 

h. Penulisan gambar (jika ada) 

1) Bagan grafik, peta dan foto semuanya disebut 

gambar. 
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2) Nomor gambar dan judul gambar ditempatkan 

simetris di bawah tabel, tanpa diakhiri dengan titik. 

3) Keterangan gambar dituliskan pada tempat yang 

lowong di dalam gambar dan tidak boleh di 

halaman lain. 

4) Skala dan satuan pada grafik harus dibuat sejelas 

mungkin 

5) Letak gambar harus simetris. 

i. Penulisan daftar pustaka 

1) Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang benar-

benar digunakan dalam laporan PKL 

2) Jika daftar pustaka menggunakan buku, maka tata 

cara penulisannya adalah nama penuli, tahun buku, 

judul buku, jilid, terbitan ke, halaman, nama 

penerbit dan kota. 

3) Jika daftar pustaka menggunakan majalah / Koran, 

maka tata cara penulisannya adalah nama penulis, 

tahun, judul tulisan, nama majalah, jilid dan 

halaman. 

4) Jika daftar pustaka menggunakan website maka tata 

cara penulisannya adalah nama / alamat website dan 

waktu men-download. 
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Contoh Sampul Laporan PKL: 

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (PERKIM) 

PEMDA KOTA TANGERANG 

Jl. Hasyim Ashari Cipondoh 

Diajukan untuk memenuhi syarat Matakuliah Praktek Kerja Lapangan 

Program Strata I Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Tangerang 

 

Iskandar Hasyim 

12.6220.1.007 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Tangerang 

2014 
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Contoh Pengesahan: 

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (PERKIM) 

PEMDA KOTA TANGERANG 

Jl. Hasyim Ashari Cipondoh 

 

Penyusun  : Iskandar Hasyim 

NPM   : 12.6220.1.007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing     Pembimbing Instansi 
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Contoh Lembar Pengesahan : 

Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini disusun oleh: 

 

 Nama : Iskandar Hasyim 

 NPM  : 12.6220.1.007 

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan di PT. X (nama 

instansi/pemerintahan) sejak tanggal ………(tanggal pelaksanaan PKL) yang 

disetujui oleh: 

 

 

Dosen Pembimbing,     Pembimbing Instansi, 

 

 

 

 

Ketua Program Studi, 
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Contoh Formulir Kehadiran: 

FORMULIR KEHADIRAN KEGIATAN MAHASISWA 

 

Rekapitulasi Kegiatan PKL: 

Tempat  : ………………..(nama instansi/pemerintahan tempat PKL) 

Nama   : ……………….. 

NPM   : ……………….. 

Program Studi  : ……………….. 

Tanggal   : ………………..  

 

Minggu Ke- Jenis Kegiatan Tanggal Tanda Tangan 

    

    

    

    

    

 

                                                                     Tangerang, ……..…………, 20... 

Supervisor / Pembimbing Instansi 
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Contoh Formulir Penilaian PKL: 

FORMULIR PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

Nama : …………………… 

NPM  : …………………… 

Program Studi  : …………………… 

 

No Penilaian Nilai Angka (0-100) Nilai 

1 Kehadiran   

2 Kerjasama dalam Tim/Interaksi   

3 Partisipasi Aktif   

4 Laporan  

5 Presentasi  

Jumlah  

 

Keterangan: 

80 – 100  = A 

68 – 79    = B 

56 – 68    = C 

45 – 55    = D 

     < 45    = E 

Tangerang, ………………. 20.. 

                                                        Pembimbing Instansi, 
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Contoh Formulir Penilaian Sidang PKL: 

FORMULIR PENILAIAN SIDANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

Nama : …………………… 

NPM  : …………………… 

Program Studi  : …………………… 

 

No Penilaian Nilai Angka (0-100) Nilai 

1 Laporan   

2 Presentasi   

3 Pemahaman   

4 Relevansi Keilmuan   

Jumlah   

 

Keterangan: 

80 – 100  = A 

68 – 79    = B 

56 – 68    = C 

45 – 55    = D 

     < 45    = E 

Tangerang, ………………. 20.. 

                                               Dosen Penguji, 
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Contoh Surat Pengantar PKL: 
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