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Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
AMIK DIAN CIPTA CENDIKIA

Ruang Lingkup PKL
 Telah Lulus Mata Kuliah Minimal 90 SKS
 Telah Lulus Ujian Kompetensi Dasar Operator
Komputer (MI & KA) dan Ujian Kompetensi Akuntansi
Keuangan (KA) / Tutorial.
 Telah mengisi FRS mata kuliah PKL
 Telah Membayar Biaya Praktik Kerja Lapangan
 Melampirkan Surat Keterangan Bekerja yang
Bermaterai (bagi yang sudah bekerja)
 Melampirkan Slip Gaji terakhir (min. 1 bulan)

Mekanisme / Alur Pelaksanaan PKL
Prosedur Pelaksanaan PKL
 Bagian LPPM menetapkan jadwal pembekalan PKL
 Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PKL
 Mahasiswa melaksanakan Pembekalan PKL sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan
 Mahasiswa mengajukan surat permohonan untuk surat pengantar ke perusahaan/
instansi/institusi PKL kebagian LPPM (Mahasiswa dapat mencari lokasi PKL yang
sesuai dengan peminatan secara mandiri atau berkelompok).
 Mahasiswa mengajukan surat pengantar PKL ke mitra PKL. Mahasiswa peserta PKL
yang belum mendapatkan mitra PKL (dengan menunjukkan bukti penolakan dari
perusahaan/instansi/institusi PKL) sampai dengan akhir masa yang ditentukan maka
mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan kepada LPPM untuk dicarikan mitra
PKL di Instansi/Perusahaan sesuai dengan bidangnya.

Prosedur Pengajuan PKL










Mahasiswa mendownload form pendaftaran PKL pada website amik.dcc.ac.id di bagian
download dokumen kemudian mengisi form pendaftaran PKL dan melengkapi
persyaratan yang dibutuhkan beserta fotocopy kwitansi pembayaran pkl.
Setelah form pendaftaran diisi dan persyaratan dilampirkan, kemudian form tersebut
diserahkan ke bagian LPPM
Setelah Form Pendaftaran disetujui oleh LPPM, kemudian LPPM akan membuat Surat
Pengantar Pembimbing PKL dan berkas PKL yang dibutuhkan mahasiswa, kemudian
didistribusikan Surat pengantar pembimbing PKL dan berkas PKL tersebut ke
mahasiswa.
Bagian LPPM membuat surat Pengantar dan Nama Dosen Pembimbing kemudian yang
Asli diserahkan kepada perusahaan/instansi/institusi PKL. Surat tersebut berisi kepastian
pelaksanaan dan waktu PKL kemudian difotocopy sebanyak 1 rangkap dan disimpan
oleh mahasiswa sebagai arsip yang akan disertakan pada Laporan PKL .
Surat Pengantar Pembimbing PKL Asli ditunjukkan ke Dosen Pembimbing PKL
Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan

FORM PENDAFTARAN PKL

Prosedur Bimbingan Laporan PKL
 Dosen Pembimbing mahasiswa PKL melakukan pembimbingan mahasiswa PKL dalam
pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.
 Pimpinan
perusahaan/instansi/institusi PKL menyerahkan nilai lapangan ke
Pembimbing PKL
 Nilai Lapangan PKL dari pimpinan perusahaan/instansi/institusi PKL oleh Pembimbing
diserahkan ke LPPM dan disertakan pada Laporan PKL

Prosedur Penyusunan Laporan Akhir PKL







Mahasiswa menyusun berdasarkan buku panduan PKL
Laporan PKL diajukan ke Pembimbing dengan membawa Form Konsultasi
Laporan PKL dan Laporan Kegiatan Harian Mahasiswa PKL
Dosen Pembimbing mengisi form konsultasi Laporan PKL setelah melakukan
pembimbingan mahasiswa PKL dalam pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan laporan PKL.
Laporan PKL yang telah disetujui pembimbing diserahkan oleh mahasiswa
ke LPPM untuk divalidasi
Jika Laporan PKL telah disetujui untuk di Jilid, maka mahasiswa membuat
penjilidan laporan PKL sebanyak 2 Rangkap, 1 Rangkap diserahkan ke
Perpustakaan beserta CD, 1 Rangkap diserahkan ke perusahaan/instansi/
institusi PKL tempat PKL.

Prosedur Penyusunan Nilai Praktik Kerja Lapangan







Mahasiswa menyerahkan dua rangkap fotocopy form konsultasi laporan
PKL dan dua rangkap fotocopy laporan kegiatan harian mahasiswa PKL
kepada dosen pembimbing PKL
Dosen pembimbing PKL menyerahkan form kunjungan konsultasi PKL, form
penilaian lapangan PKL yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa beserta
Laporan akhir PKL ke bagian LPPM
LPPM mengarsipkan semua form dan menginput nilai mahasiswa
Jika Nilai Praktik Kerja Lapangan/magang telah jadi, maka LPPM
memfotokopy nilai tersebut sebanyak 2 rangkap, rangkap 1 sebagai arsip,
rangkap ke 2 dipasang pada papan pengumuman dan asli diserahkan ke
BAAK

Penulisan Laporan PKL

1 Bahasa
Penulisan dilakukan dalam bahasa Indonesia berpanduan pada
“Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan
(EYD) dan Panduan Umum Pembentukan Istilah (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1987)”.
Hindari adanya pemotongan kata, apabila perlu pemotongan kata
berpanduan pada EYD.
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa inggris
baku
2. Kertas
Jenis kertas yang digunakan adalah HVS putih berukuran A4 (21
x 29,7 cm) dengan bobot 80 gram
Sampul depan menggunakan kertas tebal berwarna merah (merah
almamater) dan berlogo AMIK DCC Bandar Lampung
Warna pita kertas pembatas dan kertas pembatas disesuaikan
dengan masing-masing program studi (MI berwarna biru sedangkan
KA berwarna kuning)

3. Pengetikan
Menggunakan pita dan tinta hitam
Semua materi tulisan harus diketik, kecuali simbol atau huruf
khusus yang tidak terdapat pada komputer.
Untuk seluruh uraian menggunakan huruf time new roman
dengan
ukuran 12.
Untuk tabel dan gambar dapat menggunakan huruf elit (ukuran
11 atau 12 per inchi) atau huruf mini (ukuran 10 atau 14 per
inchi).
Untuk istilah asing, nama buku/majalah serta publikasi ilmiah
pada catatan kaki atau tidak dalam daftar pustaka
menggunakan huruf miring (italic).
Penggandaan dapat dilakukan dengan fotocopy atau dicetak
dengan kertas dan tinta yang berkualitas tinggi
Alinea menggunakan model lurus (dan harus konsisten)

4. Margin
a) Batas-batas untuk pengetikan dari tepi kertas adalah sebagai
berikut.
* Batas atas dan kiri berjarak 4 cm (1,6 inchi) dari pingir
kertas. Kecuali untuk halaman awal setiap BAB, Halaman
Abstrak dan halaman-halaman awal laporan sampai
Halaman Daftar Lampiran, batas atas berjarak 6 cm.
* Batas bawah dan kanan berjarak 3 cm (1,2 inchi) dari
pinggir kertas
* Pengetikan menggunakan kaidah rata kanan dan rata kiri.
b) Semua tabel dan gambar berada dalam satu margin
c) Kata terakhir pada suatu halaman tidak boleh dipisahkan ke
halaman berikutnya.
5. Logo Perguruan Tinggi
Logo perguruan tinggi AMIK DCC Bandar Lampung dapat di download
situs dcc.ac.id. Adapun ukuran logo pada halaman Sampul dan Judul
sebesar 5 cm x 5 cm. Sedangkan ukuran logo yang menjadi Background
pada halaman Pengesahan dan Persetujuan sebesar 10 cm x 10 cm

Sistem Monitoring PKL
 Pada awal pelaksanaan PKL mahasiswa harus menyerahkan alamat lengkap,
nomor telepon, dan denah lengkap mitra kerja kepada panitia PKL dan dosen
pembimbing.
 Pembimbingan mahasiswa PKL dapat dilakukan oleh Dosen Pembimbing di
lapang.
 Mahasiswa wajib konsultasi dan melaporkan perkembangan kegiatan PKL
kepada dosen pembimbing minimal 3 kali.
 Setelah selesai PKL dan penyusunan laporan, mahasiswa menghadap Dosen
Pembimbing dengan membawa:
• Catatan Kegiatan harian yang sudah ditandatangani Pembimbing Lapangan.
• Form Nilai dari Pembimbing Lapang dalam amplop tertutup (diserahkan
kepada LPPM).
• Draft Laporan.

SISTEM PENILAIAN PKL
Nilai akhir PKL merupakan gabungan nilai dari Nilai Lapangan dan Penulisan Laporan dengan
bobot masing-masing sebagai berikut:
1. Pelaksanaan di Lapangan
: 50%
2. Penulisan Laporan
: 50%
Komponen Penilaian di Lapangan (Penilaian oleh Pembimbing Lapangan)
Kedisiplinan
Keaktifan
Motivasi dan Kreatifitas
Kemampuan Kerja
Kerjasama
Kesopanan
Jumlah Kehadiran
Kerapihan
Komponen Penilaian Penulisan Laporan (Penilaian oleh Dosen Pembimbing DCC)
Kemampuan Penulisan Laporan (70%)
Keaktifan dalam Bimbingan dan penjelasan mengenai sistem yang berjalan pada perusahaan/
instansi/institusi PKL (30%)

50%

50%
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