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KATA PENGANTAR

Panduan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini dibuat dalam rangka menyatukan

persepsi dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan di setiap program studi di Fakultas

Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Mudah - mudahan panduan ini

dapat menjadi acuan baik oleh dosen, panitia pelaksana serta mahasiswa dalam

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Penyusun mengharapkan saran-saran serta perbaikan guna penyempurnaan panduan

ini. Semoga panduan ini bermanfaat dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan

terutama bagi rekan-rekan civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas

Muhadi Setiabudi Brebes.

Brebes, Maret 2020

Tim Penyusun
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BAB I PENDAHULUAN

Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu bentuk tugas akhir yang wajib

ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi

Setiabudi Brebes dalam rangka menyelesaikan studi sesuai dengan program studi yang

ditempuhnya. Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ini, mahasiswa memperoleh

pengalaman yang berguna untuk pengembangan potensi diri dengan sikap akademik yang

baik serta menambah wawasan dunia kerja setelah menyelesaikan masa studi di Fakultas

Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes.

Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah aplikasi langsung di

UMKM atau perusahaan demi meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap dalam

kehidupan bermasyarakat dengan dasar akademik atau science, sehingga mahasiswa

diharapkan mampu menguasai usaha dalam bidang teknologi pangan dan agribisnis serta

mampu merancang serta melaksanakan program kerja untuk menjadi entreperenur sesuai

dengan science yang dimiliki .

Dalam rangka memperlancar dan memudahkan mahasiswa program S-1 dalam

memahami berbagai hal tentang Praktek Kerja Lapangan, maka diperlukan panduan yang

memuat tentang aturan-aturan, panduan penulisan, dan beberapa teladan cara pelaporan

berkaitan dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa

Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk itu panduan Praktek Kerja Lapangan ini disusun

dengan tujuan agar dapat dijadikan panduan pihak-pihak terkait sehingga tujuan Praktek

Kerja Lapangan ini dapat tercapai.



5

BAB II
SILABUS, BOBOT SKS, DAN TUJUAN

A. Definisi

1. Praktek Kerja Lapangan adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes

dalam menyelesaikan studinya. Praktek Kerja Lapangan berbentuk praktek kerja

dengan waktu pelaksanaan minimum 7 hari @ 8 jam kerja.

2. Panitia Praktek Kerja Lapangan adalah tim yang dibentuk Fakultas Sains dan

Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes untuk melaksanakan segala

urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan meliputi

administrasi, pembekalan, monitoring, evaluasi pelaksanaan dan pemberian nilai

akhir.

3. Mitra Praktek Kerja Lapangan adalah instansi, perusahaan, UMKM, atau unit

usaha lain yang menerima mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja

Lapangan.

4. Pembimbing Lapangan adalah pembimbing dari pihak mitra Praktek Kerja

Lapangan yang bertugas membimbing mahasiswa di lapangan.

5. Dosen pembimbing adalah dosen tetap Fakultas Sains dan Teknologi yang

bertugas membimbing mahasiswa dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.

6. Dosen penguji adalah dosen yang bertugas menguji mahasiswa pada ujian Praktek

Kerja Lapangan.

7. Pembekalan merupakan aktivitas pemberian materi umum, sebagai bekal awal

mahasiswa pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Pembekalan

merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

8. Monitoring  merupakan  pemantauan  yang dilakukan  oleh  panitia  Praktek

Kerja Lapangan untuk mengecek pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan oleh

mahasiswa.

9. Logsheet adalah lembar kerja yang berisi aktivitas kerja mahasiswa yang diketahui

dan ditandatangani oleh pembimbing lapang dan dosen pembimbing.

10. Ujian Praktek Kerja Lapangan adalah ujian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan di mitra selesai dan dosen pembimbing sudah

memperbolehkan mahasiswa untuk melaksanakan ujian. Ujian dilaksankan dengan

dosen pembimbing atau penguji (satu/dua dosen penguji) secara tertutup atau

terbuka berdasarkan kesepakatan  panitia.

11. Laporan  Praktek  Kerja  Lapangan  adalah  naskah  laporan  Praktek  Kerja

Lapangan yang sudah direvisi dibawah bimbingan dosen pembimbing serta sudah
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melaksanakan ujian Praktek Kerja Lapangan. Laporan Praktek Kerja Lapangan

dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy dalam CD.

12. Artikel publikasasi adalah naskah publikasi yang disusun secara ilmiah

berdasarkan hasil laporan Praktek Kerja Lapangan dibawah bimbingan dosen

pembimbing.

B. Bobot SKS

Bobot   SKS   kegiatan   Praktek  Kerja   Lapangan di   Fakultas  Sains dan

Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi Brebes ditetapkan 3 SKS, yang terdiri :

1. Nilai ujian Praktek Kerja Lapangan

2. Nilai pembimbing lapangan

3. Nilai pembimbingan

4. Nilai laporan akhir

5. Nilai Artikel publikasi

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Setelah mengikuti Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa diharapkan mendapatkan

pengalaman, wawasan, serta mampu merancang dan melaksanakan penerapan teknologi

pangan.

2. Tujuan Khusus

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman melalui

praktek langsung dilapangan dengan mengenal penerapan ilmu teknologi pangan

di perusahaan, industri, atau instansi lain secara nyata melalui kerja fisik sesuai

dengan aktivitas di perusahaan/instansi.Dapat mempraktikan dan membandingkan

ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dengan yang diterapkan di

lapangan.

2. Melatih mahasiswa bekerja mandiri dan bekerjasama dengan orang lain serta

melatih menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan kerja
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BAB III

PANDUAN PELAKSANAAN

A. Ketentuan Umum

1. Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan akademik yang dilakukan oleh

setiap mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dalam menyelesaikan masa studinya.

2. Bobot sks untuk adalah 3 sks, meliputi pembekalan, pelaksanaan, penulisan laporan,

dan ujian akhir.

3. Mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan setelah menempuh

kegiatan akademik sekurang-kurangnya 80 sks dengan IPK > 2,00.

4. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada masa liburan antar semester atau sesuai

kesepakatan dengan perusahaan mitra.

5. Jika Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada masa perkuliahan, maka diperlukan

izin tertulis yang disepakati oleh dosen pembimbing dan dosen pengampu mata kuliah

dengan syarat 20 hari kerja terpenuhi.

6. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau laporan perusahaan mahasiswa Praktek

Kerja Lapangan dinilai tidak memenuhi persyaratan, maka Ketua Program Studi atas

usul Panitia Praktek Kerja Lapangan atau dosen pembimbing memberi nilai “E” pada
kegiatan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa yang bersangkutan.

7. Penyelesaian laporan sampai ujian akhir selambat-lambatnya dilaksanakan 6 bulan

setelah pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan.

8. Revisi laporan Praktek Kerja Lapangan selambat-lambatnya diselesaikan 1 bulan

setelah ujian Praktek Kerja Lapangan.

9. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa tidak dapat menyelesaikan revisi laporan yang

di maksud pada butir (8), maka akan ada pengurangan nilai.

10. Nilai akhir Praktek Kerja Lapangan diumumkan kepada mahasiswa setelah laporan

akhir Praktek Kerja Lapangan diserahkan kepada Fakultas, lembaga atau instansi

mitra, Perpustakaan dan dosen pembimbing. Penyerahan dibuktikan dengan tanda

tangan pihak-pihak yang diserahi laporan.

11. Hal-hal lain yang  belum  diatur  dalam Panduan Pelaksanaan  ini  akan ditetapkan

oleh Ketua Program Studi.
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B. Bentuk Pelaksanaan

1. Praktek kerja dilaksanakan di perusahaan/ industri/ perkebunan/ instansi lain yang

terkait dengan program studi mahasiswa, full time sesuai dengan waktu kerja dan

keinginan perusahaan.

2. Mendapatkan gambaran umum operasional perusahaan yang meliputi aspek program

studi masing-masing, misalnya ; proses produksi, pemasaran dan pengendalian mutu.

3. Mahasiswa memahami, mengamati dan menyimpulkan aktivitas proses, pengendalian

mutu, pengembangan produk, sistem produksi, mesin dan peralatan, atau pengambilan

keputusan manajerial secara nyata disuatu perusahaan / instansi baik besar, menengah

maupun kecil yang disesuaikan dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa.

4. Menyelesaikan tugas khusus yang diberikan perusahaan/instansi tertentu atas

persetujuan dosen pembimbing dalam jangka waktu tertentu. Jika perusahaan tidak

memberikan tugas khusus maka dosen pembimbing wajib memberikan tugas khusus

yang disesuaikan dengan kondisiperusahaan/instansi.

C. Pengelolaan

1. Pengelolaan Praktek Kerja Lapangan ditangani oleh panitia Praktek Kerja Lapangan

tingkat Fakultas yang ditetapkan oleh Dekan.

2. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan diwajibkan

mendaftarkan diri ke panitia Praktek Kerja Lapangan paling lambat pada saat batas

akhir pengisian KRS.

3. Panitia Praktek Kerja Lapangan bertugas mengkoordinasi pelaksanaan Praktek Kerja

Lapangan, yang meliputi:

a. Penentuan perusahaan/instansi tempat Praktek Kerja Lapangan.

b. Menentukan jumlah mahasiswa untuk tiap perusahaan/instansi.

c. Penetapan dosen pembimbing dan penguji Ketua Program Studi.

d. Pembuatan Proposal Singkat Praktek Kerja Lapangan.

e. Pengaturan monitoring : untuk memantau kinerja mahasiswa Praktek Kerja

Lapangan. Monitoring dilakukan oleh tim panitia Praktek Kerja Lapangan atau

dosen pembimbing. Monitoring dilakukan dengan menilai kehadiran yang

didasarkan pada daftar hadir atau logsheet, kinerja peserta, dan komentar

pembimbing lapangan (dari perusahaan/instansi).

f. Pelaksanaan ujian Praktek Kerja Lapangan.

g. Pemrosesan nilai akhir Praktek Kerja Lapangan.

h. Memastikan mahasiswa membuat artikel publikasi Praktek Kerja Lapangan.
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D. Laporan Akhir

1. Tata cara penulisan laporan akhir Praktek Kerja Lapangan mengacu pada panduan

penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan Fakultas Sains dan Teknologi Sains dan

Teknologi.

2. Laporan akhir Praktek Kerja Lapangan dinyatakan diterima setelah disetujui dan

ditandatangani dosen pembimbing, dosen penguji, dan disahkan oleh Ketua Program

Studi dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.

E. Komponen Penilaian

Penilaian kegiatan Praktek Kerja Lapangan mencakup 5 komponen yaitu:

1.   Ujian Praktek Kerja Lapangan (40%),

2.   Pembimbing lapangan (10%),

3.   Pembimbingan (20%),

4.   Laporan akhir (20%)

5. Artikel Publikasi  (10%)
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BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN

A. Mekanisme Pendaftaran Peserta

Mahasiswa menyerahkan syarat mendaftar Praktek Kerja Lapangan ke Bagian

Akademik Fakultas Sains dan Teknologi yaitu :

1. Transkip nilai sampai dengan semester sebelumnya minimal 80 SKS (4 semester).

2. KRS pada semester yang bersangkutan yang menyatakan bahwa Praktek Kerja

Lapangan telah masuk program dengan bobot 3 SKS.

3. Mahasiswa mengambil formulir di bagian akademik Fakultas

4. Mahasiswa menyerahkan formulir yang sudah diisi ke bagian akademik Fakultas Sains

dan Teknologi.

5. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan mitra kerja Praktek Kerja Lapangan.

B. Pengajuan Mitra Kerja (Perusahaan / Instansi)

1. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan mitra kerja dengan maksimal pengambilan

2 mitra.

2. Mahasiswa mencari lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan secara mandiri atau

berkelompok.

3. Mahasiswa menyerahkan surat pernyataan kesediaan dari mitra ke Bagian Akademik

Fakultas Sains dan Teknologi.

4. Mahasiswa  mengajukan  permohonan  surat  pengantar  untuk  melakukan Praktek

Kerja Lapangan.

5. Mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta Praktek Kerja Lapangan,

tetapi permohonannya ditolak oleh mitra kerja sampai 3 kali. Maka panitia Praktek

Kerja Lapangan dapat membantu mencarikan mitra.

6. Panitia Praktek Kerja Lapangan mengatur jumlah mahasiswa di mitra kerja sesuai

dengan skala industri mitra kerja.

7. Mahasiswa harus menyerahkan alamat lengkap, nomor telepon, dan denah lokasi mitra

kerja kepada panitia Praktek Kerja Lapangan dan dosen pembimbing masing-masing.
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C. Pembekalan

1. Pembekalan dilaksanakan tiap akhir semester menjelang libur semester.

2. Panitia mempersiapkan pelaksanaan pembekalan meliputi penyiapan pembicara,

materi, dan sarana.

3. Kehadiran mahasiswa dalam pembekalan minimum 80% dari alokasi waktu

pembekalan.

4. Materi pembekalan meliputi :

a. Teknis Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ; Ruang lingkup Praktek Kerja

Lapangan, tata tertib Praktek Kerja Lapangan, penjelasan mekanisme / alur

pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, penulisan proposal dan laporan Praktek

Kerja Lapangan, sistem monitoring, dan sistem penilaian.

b. Teknis Komunikasi dan Pengembangan Diri

5. Mahasiswa menyusun proposal Praktek Kerja Lapangan dengan arahan dosen

pembimbing.

6. Mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di mitra Praktek Kerja Lapangan.

D. Penempatan di Lokasi

1. Mahasiswa yang sudah mendapatkan mitra kerja dan proposalnya telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing dapat memulai kegiatannya di lokasi segera setelah kegiatan

pembekalan selesai dilaksanakan.

2. Apabila terjadi perpindahan atau pertukaran lokasi Praktek Kerja Lapangan maka

mahasiswa wajib segera melaporkan ke panitia Praktek Kerja Lapangan, dosen

pembimbing dan mitra kerja.

3. Mahasiswa yang akan berangkat ke lokasi Praktek Kerja Lapangan diwajibkan

membawa surat pengantar dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk diserahkan kepada

mitra kerja.

4. Selama di lokasi Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa wajib mentaati peraturan-

peraturan telah ditetapkan oleh mitra kerja.

E. Tata Tertib Peserta

1. Mahasiswa harus memberitahukan rencana kedatangan ke lokasi mitra kerja dan

membawa surat pengantar dari Fakultas.

2. Mahasiswa memberikan proposal Praktek Kerja Lapangan ke mitra kerja untuk

mendapatkan pembimbing lapangan, mendiskusikan kegiatan Praktek Kerja

Lapangan, beserta tugas khusus.

3. Setiap mahasiswa menjelaskan identitas, maksud, dan kepentingan Praktek Kerja

Lapangan.

4. Selama Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi sesuai

aturan yang diijinkan oleh pihak mitra.
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5. Mahasiswa wajib berperilaku sopan dan mengikuti tata tertib di lokasi Praktek Kerja

Lapangan dan tidak bersifat konfrontatif.

6. Pertanyaan-pertanyaan/ wawancara yang diajukan hendaknya dilakukan dengan baik,

tidak bersifat memojokkan kebijakan dari mitra yang bersangkutan.

7. Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan secara penuh sesuai dengan jadwal yang

diberikan oleh mitra.

8. Ketika monitoring berlangsung mahasiswa harus berada di lokasi Praktek Kerja

Lapangan dan menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan.

9. Di akhir Praktek Kerja Lapangan mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang telah diisi oleh mitra dan membawa log

sheet yang harus ditunjukkan dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Log sheet

tersebut dilampirkan dalam laporan Praktek Kerja Lapangan.

10. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaporkan dalam bentuk laporan yang akan

dievaluasi oleh dosen pembimbing.

F. Monitoring dan Pembimbingan

Monitoring bertujuan :

1. Memantau   perkembangan   persiapan   pelaksanaan   Praktek   Kerja Lapangan baik

proses maupun kinerja panitia, dosen pembimbing, maupun mahasiswa.

2. Memantau dan menilai kinerja mahasiswa peserta Praktek Kerja Lapangan di

Lapangan.

3. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan mitra Praktek Kerja Lapangan.

Monitoring kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilakukan dalam beberapa bentuk

kegiatan :

1. Proses surat menyurat untuk mendapatkan tempat Praktek Kerja Lapangan

2. Pembekalan, ditunjukkan dengan kehadiran dan pemahaman dengan nilai ujian

pembekalan.

3. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Pembimbing  lapangan  mengontrol  kehadiran,  aktivitas,  dan  kinerja Praktek

Kerja Lapangan berdasarkan proposal Praktek Kerja Lapangandan memberikan

nilai serta mengevaluasi para mahasiswa peserta Praktek Kerja Lapangan.

b. Monitoring yang dilakukan langsung oleh panitia Praktek Kerja Lapangan atau

dosen pembimbing minimal satu kali.

c. Bagi mahasiswa yang tidak dapat dilakukan monitoring secara langsung, maka

panitia/ dosen pembimbing Praktek Kerja Lapangan harus melakukan

komunikasi dengan pihak perusahaan / pembimbing lapangan via surat, telepon

atau email.

d. Setelah Praktek Kerja Lapangan selesai dilaksanakan, mahasiswa menghadap

dosen pembimbing dengan membawa logsheet harian, surat keterangan telah
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melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dari mitra, form nilai dari pembimbing

lapangan dalam amplop tertutup, serta draft laporan Praktek Kerja Lapangan.

G. Pelaksanaan Ujian dan Penyusunan Laporan Akhir

Ujian Praktek Kerja Lapangan adalah ujian lisan yang dilaksanakan secara

komprehensif oleh dosen pembimbing dan seorang dosen penguji. Ujian Praktek Kerja

Lapangan dilaksanakan setelah laporan Praktek Kerja Lapangan disetujui oleh dosen

pembimbing. Nilai akhir Praktek Kerja Lapangan merupakan rata-rata dari nilai Dosen

Pembimbing dan Dosen Penguji.

Setelah menyelesaikan program Praktek Kerja Lapangan mahasiswa diwajibkan

membuat rancangan laporan yang telah disusun dan dikonsultasikan kepada dosen

pembimbing. Bagi mahasiswa yang laporannya telah disetujui oleh dosen pembimbing dapat

mengikuti ujian Praktek Kerja Lapangan yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh dosen

pembimbing dan dosen penguji masing- masing.

Laporan akhir Praktek Kerja Lapangan setelah disetujui dan ditandatangani Dosen

Pembimbing disahkan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologidibuat rangkap 5 (lima)

masing-masing diserahkan kepada Fakultas, dosen pembimbing, perpustakaan dan mitra

Praktek Kerja Lapangan, serta dokumen pribadi penulis. Selain itu juga menyerahkan copy

file dalam CD ke panitia Praktek Kerja Lapangan Fakultas Sains dan Teknologi.

H. Evaluasi

Nilai akhir Praktek Kerja Lapangan merupakan gabungan komponen-komponen nilai :

1.   Ujian Praktek Kerja Lapangan (40%),

2.   Pembimbing lapangan (10%),

3.   Pembimbingan (20%), dan

4.   Laporan Praktek Kerja Lapangan (20%)

5.   Artikel (10%)

Keterangan :

1. Komponen yang dinilai oleh pembimbing lapangan meliputi: aktivitas kerja, etika,

kreativitas, hubungan sosial, dan laporan. Sedangkan pada saat ujian dilakukan

penilaian terhadap laporan, presentasi dan tanya jawab.

2. Kisaran nilai setiap materi 0 – 100 dikalikan bobot persen.

3. Materi ujian lisan oleh dosen pembimbing dan penguji meliputi : lingkup kegiatan dan

dasar teori terkait dengan proses yang berlangsung di mitra Praktek Kerja Lapangan.
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I. Ketentuan Khusus

1. Bagi mahasiswa yang terlambat dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja

Lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan, namun sudah dalam proses pelaporan

maka mahasiswa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan nilai maksimal.

2. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dan tidak dapat

menunjukkan bukti penolakan dari mitra 3 kali selama 6 bulan setelah tanggal

pelaksanaan pembekalan maka yang bersangkutan diharuskan mengulang pembekalan

pada periode berikutnya dengan membayar biaya pendaftaran.

3. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembekalan Praktek Kerja Lapangan dengan

alasan yang tidak dapat dibenarkan tidak diperkenankan melakukan tahapan

pelaksanaan berikutnya.

4. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan penjiplakan (plagiat) terhadap laporan

Praktek Kerja Lapangan yang telah ada dinyatakan gugur dan diharuskan mengulang

Praktek Kerja Lapangan.

5. Bagi mahasiswa yang memalsu tanda tangan pembimbing dan pihak-pihak terkait

dinyatakan gugur dan diharuskan mengulang Praktek Kerja Lapangan.

6. Bagi  mahasiswa  yang  tidak  dapat  melaksanakan  ujian  Praktek  Kerja Lapangan

dalam jangka waktu 3 bulan setelah pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di mitra /

lapang (presensi terakhir) diwajibkan mengulang Praktek Kerja Lapangan di lain

perusahaan tanpa melakukan pembekalan lagi, namun tetap melakukan penyusunan

proposal dan diwajibkan membayar biaya 50% biaya Praktek Kerja Lapangan.

J. Ketentuan Lain

Untuk menjalin hubungan dengan mitra, maka dilakukan:

1. Mengundang perusahaan (mitra Praktek Kerja Lapangan) yang sesuai dengan bidang

kegiatan yang dilakukannya.

2. Kemungkinan kerjasama penelitian dan pengembangan usaha dengan mitra.

3. Mendapatkan list permasalahan di perusahaan.



15

BAB V
PENULISAN PROPOSAL

A. Ketentuan Umum Penulisan Proopsal

1. Proposal Praktek Kerja Lapangan berisi aktivitas/ kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh mahasiswa.

2. Proposal harus disetujui oleh dosen pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan

Fakultas Sains dan Teknologi.

3. Banyak Halaman Proposal

Laporan Praktek Kerja Lapangan maksimal 10 halaman

4. Kertas dan Batas Kertas yang boleh dicetak

a. Kertas HVS berukuran A4, dengan berat 70 gram.

b. Batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm, Batas kiri 3 cm dan kanan 3 cm

5. Jenis, Ukuran, spasi dan Tipe Huruf

a. Naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12.

b. Jarak spasi yang digunakan yaitu 1,5

c. Semua judul dicetak tebal (bold).

d. Semua istilah asing dicetak miring (Italic).

6. Judul dan Nomor Bab / Sub Bab/ Anak Sub-Bab

B. Sistematika Proposal

1.   COVER

2.   LEMBAR PENGESAHAN

3.   DAFTAR ISI

4.   BAB I PENDAHULUAN

5.   BAB II METODE PELAKSANAAN

6. DAFTAR PUSTAKA
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BAB VI
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

C. Ketentuan Umum

1. Laporan Praktek Kerja Lapangan berisi aktivitas/ kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh mahasiswa.

2. Laporan harus disetujui oleh dosen pembimbing, Ketua Program Studi, dan Dekan

Fakultas Sains dan Teknologi.

3. Banyak Halaman Laporan

Laporan Praktek Kerja Lapangan maksimal 30 halaman

4. Kertas dan Batas Kertas yang boleh dicetak

a. Kertas HVS berukuran A4, dengan berat 70 gram.

b. Batas atas 4 cm, batas bawah 3 cm, Batas kiri 3 cm dan kanan 3 cm

5. Jenis, Ukuran, spasi dan Tipe Huruf

a. Naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12.

b. Jarak spasi yang digunakan yaitu 1,5

c. Semua judul dicetak tebal (bold).

d. Semua istilah asing dicetak miring (Italic).

6. Judul dan Nomor Bab / Sub Bab/ Anak Sub-Bab

a. Judul Bab, Sub-Bab dan anak Sub Bab tidak di akhiri dengan titik, sebab judul

bukanlah sebuah kalimat.

b. Nomor bab menggunakan angka Romawi tanpa di akhiri dengan titik.

c. Bab dan judul bab diketik dengan huruf kapital 3 spasi setelah nomor bab.

d. Nomor dan judul bab diletakkan simetrik dalam batas kertas yang boleh dicetak.

e. Judul sub-bab diketik dengan huruf kapital pada semua huruf pertama kecuali

untuk kata penghubung.

f. Nomor Sub-bab diketik dengan angka Romawi dan angka Arab yang dipisahkan

oleh titik. Angka Romawi menunjukan nomor bab, sedangkan angka Arab

menunjukkan nomor sub-bab.

g. Judul anak sub-bab diketik dengan huruf kecil kecuali pada huruf kata pertama.

7. Paragraf dan Bab

a. Semua paragraf rata terhadap batas kiri dan kanan.

b. Indentasi baris pertama dalam paragraf berjarak 1 cm dari batas kiri.

c. Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat

untuk sedikitnya 2 baris.

d. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya,

tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman.

8. Jarak Baris

a. Jarak baris antara judul bab dengan judul sub-bab atau paragraf adalah 1,5 spasi.

b. Jarak baris antara judul sub-bab atau judul anak sub-bab dengan paragraf adalah

1,5 spasi.
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c. Jarak baris antara akhir paragraf dengan judul sub-bab adalah 1,5 spasi.

d. Jarak baris antar paragraf adalah 1,5 spasi.

e. Jarak baris antara akhir paragraf dengan gambar atau tabel di bawahnya adalah

1,5 spasi.

f. Jarak baris antara awal paragraf dengan gambar atau tabel di atasnya adalah 1,5

spasi.

9. Tabel dan Gambar

a. Nomor tabel atau gambar diketik dengan font Times New Roman ukuran 10

tebal (bold).

b. Judul tabel atau gambar diketik dengan font Times New Roman ukuran 10.

c. Isi tabel diketik font Times New Roman ukuran 10 (bold) untuk judul kolom dan

tidak tebal untuk isi kolom.

d. Nomor tabel atau gambar diketik dengan 2 angka yang dipisahkan oleh titik.

Angka pertama yang diketik dengan angka romawi menunjukkan nomor bab

tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua yang diketik dengan

angka Arab menunjukan nomor urut tabel atau gambar dalam bab.

e. Judul tabel atau gambar diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik, dengan huruf kecil

kecuali  huruf pertama kata pertama  yang  diketik  dengan  huruf kapital.

f. Judul tabel atau gambar harus sama dengan judul tabel atau gambar yang

tercantum pada halaman daftar tabel atau daftar gambar.

g. Tabel dan gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan

mencantumkan nama penulis dan tahun.

h. Istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan,

monogram, diagram alir, dan potret.

i. Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah. Gambar asli

dibuat dengan printer atau plotter atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas.

Huruf, angka dan tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas.

j. Tabel  atau  gambar  yang  mempunyai  ukuran  terlalu besar  sebaiknya

diletakkan pada lampiran.

10. Penomoran Halaman

a. Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar diberi nomor

dengan angka romawi.

b. Nomor halaman tubuh utama berupa angka arab.

c. Nomor halaman diletakkan simetrik di bawah naskah.

d. Nomor halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor halaman tubuh utama.

11. Pencetakan dan Penjilidan

a. Naskah final tidak boleh mengandung kesalahan ataupun perbaikan kesalahan.

b. Naskah final dicetak 5 eksemplar untuk diserahkan kepada program studi,

fakultas, dosen pembimbing, mitra Praktek Kerja Lapangan, dan untuk arsip

pribadi.

c. Naskah final dicetak dengan printer tinta hitam
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d. Gambar dicetak berwarna pada naskah final.

12. Sitasi

a. 80% pustaka yang disitasi tidak boleh 10 tahun lebih tua dari tahun penulisan

proposal / laporan Praktek Kerja Lapangan.

b. Pustaka yang disitasi harus relevan dengan topik Praktek Kerja Lapangan.

D. Sistematika Laporan

1.   COVER

2.   LEMBAR PERSETUJUAN

3.   LEMBAR PENGESAHAN

4.   KATA PENGANTAR

5.   RINGKASAN

6.   DAFTAR ISI

7.   DAFTAR TABEL

8.   DAFTAR GAMBAR

9.   DAFTAR LAMPIRAN

10. BAB I PENDAHULUAN

11. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

12. BAB III METODE PELAKSANAAN

13. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

14. BAB V. TUGAS KHUSUS

15. BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

16. DAFTAR PUSTAKA

17. LAMPIRAN
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COVER

1. Sampul proposal / laporan Praktek Kerja Lapangan berwarna hijau tua.

2. Proposal / Laporan Praktek Kerja Lapangan diketik dengan huruf kapital, font Times

New Roman ukuran 12 tebal (bold).

3. Proposal / laporan Praktek Kerja Lapangan diberi judul sesuai dengan topik tugas

khusus yang dikerjakan.

4. Judul diketik 3 spasi di bawah Proposal / Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan

huruf kapital, font Times New Roman ukuran 14 tebal (bold).

5. Kata “oleh” diketik 3 spasi di bawah judul dengan huruf kecil tanpa diakhiri titikdua,

font Times New Roman ukuran 12 tebal (bold).

6. Nama mahasiswa diketik 1 spasi di bawah kata “oleh” dengan huruf kecil kecuali pada

huruf pertama, font Times New Roman ukuran 12(bold).

7. NIM diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 tebal (bold) 1 spasi dibawah

nama mahasiswa.

8. Logo Universitas Muhadi Setiabudi dengan diameter kurang lebih 5 cm.

9. Nama institusi (Kemristekdikti pada baris pertama, Universitas pada baris kedua,

Fakultas pada baris ketiga, nama kabupaten pada baris keempat, dan tahun

penyelesaian pada baris kelima) diketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12

tebal (bold).

10. Pada punggung sampul diketikkan nama penulis, judul, dan tahun laporan Praktek

Kerja Lapangan.

LEMBAR PERSETUJUAN

1. Lembar persetujuan dicetak pada halaman baru dan diberi judul LEMBAR

PERSETUJUAN yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) dan tidak diakhiri

dengan titik.

2. Lembar persetujuan memuat judul; nama mahasiswa; NIM; tanggal persetujuan; nama,

NIPY/ NIDN dan tanda tangan dosen pembimbing serta penguji; nama, jabatan dan

tanda tangan pembimbing lapangan; serta nama, tandatangan Ketua Program Studi

LEMBAR PENGESAHAN

1. Lembar pengesahan dicetak pada halaman baru dan diberi judul LEMBAR

PENGESAHAN yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) dan tidak diakhiri titik.

2. Lembar pengesahan memuat judul; nama mahasiswa; NIM; tanggal pengesahan;

nama, NIPY/NIDN tanda tangan dosen serta Ketua Program Studi.
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KATA PENGANTAR

1. Halaman kata pengantar dicetak pada halaman baru dan diberi judul KATA

PENGANTAR yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) dan tidak diakhiri

dengan titik.

2. Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih kepada

pembimbing, perorangan lain yang telah memberi bimbingan, nasihat, saran dan kritik,

kepada perorangan atau badan yang telah membantu dalam kegiatan Praktek Kerja

Lapangandan sebagainya.

3. Cara penulisan kata pengantar beraneka ragam, tetapi hendaknya menggunakan

kalimat yang baku.

4. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang terkait

secara ilmiah.

ABSTRAK

1. Halaman abstrak dicetak pada halaman baru dan diberi judul ABSTRAK yang diketik

dengan huruf kapital tebal (bold) tanpa diakhiri titik.

2. Judul laporan diketik dengan huruf kapital tebal (bold), simetrik, 1 spasi dibawah kata

ABSTRAK. Kata “oleh” diketik 1 spasi dibawah judul laporan dengan huruf kecil
kecuali pada huruf pertama tanpa diakhiri titik dua.

3. Nama lengkap mahasiswa diketik tebal (bold), simetrik, 1 spasi di bawah kata “oleh”
dengan huruf kecil kecuali huruf pertama. NIM diketik 1 spasi dibawah nama

mahasiswa dengan huruf kapital tebal (bold).

4. Abstrak berbahasa Indonesia dan tidak boleh lebih dari satu halaman.

5. Abstrak terdiri atas kurang lebih 200 kata dan memuat latar belakang, tujuan,

penjelasan hasil, dan kesimpulan.

6. Di dalam abstrak tidak boleh ada referensi.

7. Abstrak diketik dengan jarak 1 spasi dan mempunyai batas tepi yang sama seperti

tubuh utama.

8. Kalimat pertama abstrak berjarak 2 spasi dari baris terakhir NIM.

9. Lembar abstrak diakhiri dengan daftar kata kunci.

DAFTAR ISI

1. Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR ISI yang

diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.

2. Halaman ini memuat nomor bab, sub-bab, serta nomor halaman. Ketiganya masing-

masing diketikan pada 3 kolom yang berurutan.
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DAFTAR TABEL

1. Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR TABEL

yang diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.

2. Halaman ini memuat nomor tabel, judul atau nama tabel, dan nomor halaman.

3. Nomor tabel diketik dengan 2 angka yang dipisahkan dengan sebuah titik. Angka

pertama yang ditulis dengan angka Romawi menunjukkan nomor bab tempat tabel

tersebut berada. Sedangkan angka kedua yang ditulis dengan angka arab menunjukkan

nomor urut tabel dalam bab.

4. Judul tabel diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama diketik

dengan huruf kapital.

5. Baris judul tabel dipisahkan dengan 1 spasi.

6. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka arab menunjukkan nomor halaman

tempat tabel dimuat.

DAFTAR GAMBAR

1. Halaman daftar gambar dicetak pada halaman baru dan diberi judul DAFTAR

GAMBAR yang diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.

2. Halaman ini memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat

gambar dimuat.

3. Aturan pemberian nomor gambar sama dengan penulisan nomor tabel, penulisan judul

atau nama gambar juga sama dengan penulisan judul tabel.

4. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka arab menunjukkan nomor halaman

tempat gambar dimuat.

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman ini memuat nomor lampiran, judul lampiran serta nomor halaman tempat

judul lampiran berada.

BAB I
PENDAHULUAN

1. Proposal Praktek Kerja Lapangan

a. Bab pendahuluan tidak boleh lebih dari 1 halaman dan memuat latar belakang

dan tujuan.

b. Latar  belakang  menjelaskan  alasan  dilakukannya  Praktek  Kerja Lapangan

dan alasan pemilihan tugas khusus.

c. Tujuan  dibagi  menjadi  2,  yaitu  tujuan  umum  dan  tujuan  khusus. Tujuan

pertama  menjelaskan  tujuan  dilakukannya  Praktek  Kerja Lapangan dan yang

kedua menjelaskan tujuan tugas khusus.

2. Laporan Praktek Kerja Lapangan
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a. Bab pendahuluan tidak boleh lebih dari 3 halaman dan memuat latar belakang

dan tujuan.

b. Latar belakang menjelaskan alasan dilakukannya Praktek Kerja Lapangan dan

alasan pemilihan tugas khusus disertai sitasi pustaka yang relevan dengan tugas

khusus tersebut.

c. Tujuan dibagi menjadi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan pertama

menjelaskan tujuan dilakukannya Praktek Kerja Lapangan dan yang kedua

menjelaskan tujuan tugas khusus.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan pustaka tidak boleh lebih dari 5 halaman dan memuat sitasi yang relevan

dengan topik Praktek Kerja Lapangan serta tugas khusus.

2. Uraian  tentang  topik  Praktek  Kerja  Lapangan  dan  tugas  khusus  harus disusun

secara sistematis, singkat, dan jelas.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Bab metode pelaksanaan tidak boleh lebih dari 5 halaman.

2. Bab  ini  berisi  jadwal  rencana  kerja,  cara  pengumpulan  data  serta informasi di

lapangan. Jadwal rencana kerja disusun dalam bentuk tabel.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bab  ini  membahas  hasil  pengamatan atau observasi  yang dilakukan selama Praktek

Kerja Lapangan (halaman tidak dibatasi, karena masing- masing program studi

berbeda).

2. Bab ini berisi antara lain (sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi)

a. Proses atau kegiatan yang ada di perusahaan (penerimaan bahan, produksi,

pengendalian mutu, riset dan pengembangan, pemasaran, manajemen keuangan,

personalia, pemasaran, tata letak, alat, peralatan proses, dan lain-lain).

b. Pembahasan tentang proses atau kegiatan yang ada di perusahaan yang dilengkapi

dengan sitasi pustaka yang relevan.

c. Hasil analisis berdasarkan observasi.

BAB V
TUGAS KHUSUS

1. Judul tugas khusus diketik 1 spasi dibawah judul bab dengan huruf kapital font Times

New Roman tebal (bold).

2. Bab  tugas  khusus  berisi  uraian  mengenai  suatu  topik  khusus  yang diberikan oleh

pembimbing atau yang diusulkan kepada pembimbing dan disetujui oleh pembimbing.

3. Pembahasan topik khusus harus didukung oleh pustaka yang relevan dan terkini.
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BAB VI
SIMPULAN DAN SARAN

1. Bab ini tidak boleh lebih dari 1 halaman.

2. Bab ini memuat elaborasi dan rincian simpulan yang ada pada abstrak. Bila

diperlukan, saran dapat dituliskan dibawah simpulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri, oleh karena itu tidak diberi nomor bab

2. Daftar pustaka dicetak pada halaman baru dan judul DAFTAR PUSTAKA diketik

dengan huruf kapital tanpa titik dibelakang huruf terakhir.

3. Daftar   pustaka   berisi   semua   pustaka   yang   digunakan   mahasiswa dalam

menyiapkan dan menyelesaikan proposal/laporan Praktek Kerja Lapangan.

4. Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam

penulisan proposal/laporan Praktek Kerja Lapangan.

5. Penulisan  daftar  pustaka  proposal/laporan Praktek  Kerja  Lapangan  mengikuti

aturan penulisan daftar pustaka pada skripsi.

LAMPIRAN

1. Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN ditengah

halaman. Halaman ini tidak diberi nomor.

2. Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah

3. Lampiran dapat memuat struktur organisasi perusahaan, logsheet (scan), data

pengamatan, contoh perhitungan, gambar peralatan, dan keterangan tambahan lain

yang kalau dimasukkan ke dalam tubuh utama akan mengganggu penulisan.

4. Lampiran  dapat  berupa  tabel,  gambar,  dan  sebagainya  yang  dianggap  tidak

merupakan bagian tubuh utama.

5. Setiap lampiran diketik dengan huruf kapital abjad latin sedangkan sub lampiran

diketik dengan angka arab.
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LAMPIRAN Lampiran 1. Formulir Pendaftaran PKL

FORMULIR PENDAFTARAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

PERIODE : SEMESTER GANJIL/GENAP **) TAHUN AKADEMIK

20…./20….

Nama :

NIM :

Jenis Kelamin :

Program Studi :

Jumlah SKS yang telah
ditempuh

:

Pembimbing*** :

Lokasi PKL :

Brebes, ……………………………

( Nama Terang Mahasiswa )

KETERANGAN :

*) Harap titulis tangan oleh mahasiswa
**) Coret yang tidak perlu
***) Dosen Pembimbing ditentukan oleh  Program Studi
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Lampiran 2. Surat IzinPraktek Kerja Lapangan

Nomor : ………........................................
Lampiran : -
Perihal : Praktek Kerja Lapang

Kepada Yth    : …………………………. (Nama Perusahaan)

Dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir Tingkat Sarjana (S-1) di Fakultas Sains
dan Teknologi Universitas Muhadi Setiabudi, setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan
Praktek Kerja Lapang (PKL).
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  kami  mohon  Saudara  dapat

mengijinkan mahasiswa kami :

NAMA MAHASISWA NIM PROGRAM STUDI

Untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapang di Perusahaan / Instansi
Saudara. Kami berharap bahwa dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangantersebut, mahasiswa
dapat ikut bekerja sesuai dengan aktivitas perusahaan / Instansi Saudara dan dapat
memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan laporannya. Demikian, atas
bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Brebes,………………………

Dekan,

(..........................................)
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Lampiran 3. Surat Tugas

Nomor            : .......................................................
Lampiran        : -
Perihal            : Penugasan Praktek Kerja Lapang

Kepada Yth : …………………………(Nama Perusahaan)

Sehubungan dengan telah diterimanya mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Muhadi Setiabudi untuk mengadakan Praktek Kerja Lapangan  di perusahaan

Saudara pada tanggal ………....sampai dengan………., dengan ini kami mengucapkan

terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Selanjutnya kami hadapkan mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa NIM Program Studi

Untuk  mendapatkan  bimbingan  dan  penilaian  selama  Praktek  Kerja  Lapangan
berlangsung. Untuk maksud tersebut, maka lembar penilaian kami lampirkan. Demikian,
atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Brebes, ………………………

Dekan

.............................
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Lampiran 4. Log sheet

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

Instansi                       : ........................................................

No Tanggal Kegiatan Keterangan Paraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

dst
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Lampiran 5. Contoh cover (Halaman Judul)

PROPOSAL / LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENANGANAN KUALITAS AIR BERSIH DI PT. ADI MAS WATER DENGAN

METODE SEDERHANA

Oleh :

(Nama Mahasiswa)

NIM

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI BREBES

UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI

2020



Lampiran 6.1.Lembar Persetujuan Proposal

32

PROPOSAL PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENANGANAN KUALITAS AIR BERSIH DI PT. ADI MAS WATER DENGAN

METODE SEDERHANA

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

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

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

Fakultas : ............................................

Telah disetujui oleh:

Mengetahui

Ketua Program Studi,

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

NIPY ......................................

Dosen Pembimbing,

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

NIDN ......................................

Tanggal Persetujuan : Tanggal Persetujuan :
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Lampiran 6.2. Lembar Persetujuan Laporan

LAPORAN

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENANGANAN KUALITAS AIR BERSIH DI PT. ADI MAS WATER DENGAN

METODE SEDERHANA

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

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

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

Fakultas : ...............................................

Telah disetujui oleh:
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