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Term of Reference

PELAKSANAAN PKL
(Praktek Kerja Lapangan)

A. Latar Belakang
Era globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia untuk berperan

dan berkompetisi dalam dunia kerja. Perguruan tinggi yang berperan mencetak
sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja harus pula membenahi
diri dengan meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan lulusan yang
kompeten, tangguh, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja. Untuk
mempersiapkan lulusan yang demikian diperlukan suatu sistem yang dapat
memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja secara lebih dini sehingga
lulusan diharapkan telah mempunyai gambaran tentang sistem kerja berikut
segala situasi dan kompetisinya.

Beragamnya bidang kerja yang dapat dimasuki lulusan Program Studi S-1
Matematika memungkinkan pelatihan pengenalan dunia kerja dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah praktek kerja di instansi/lembaga.
Dalam struktur kurikulum Prodi S-1 Matematika kegiatan demikian diwadahi
dalam mata kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dengan melakukan praktek
kerja yang demikian diharapkan mahasiswa mempunyai pengalaman tentang
situasi dan kondisi dunia kerja berikut permasalahan yang dihadapi, hal ini akan
menjadi pelajaran berharga sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Ruang Lingkup
Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah kerja lapangan yang harus

dilaksanakan mahasiswa pada suatu lembaga/instansi dalam waktu yang telah
ditentukan. Mata kuliah PKL dilaksanakan dengan bobot 2 sks dan diprogram
oleh mahasiswa Program Studi S-1 Matematika pada semester VI/VII (enam/tuju
open semester). Agar tidak mengganggu proses pembelajaran, PKL dapat
dilaksanakan pada masa liburan antar semester.
Ruang lingkup Praktek Kerja Lapangan meliputi (dapat dipilih):
1. Magang kerja : mengkaji dan menganalisa sistem kerja di lembaga tempat

praktek
2. Menyelesaikan problema yang ada di lembaga tempat praktek sesuai dengan

bekal ilmu matematika yang dimiliki
3. Memberikan perbaikan sistem kerja yang sudah ada sehingga diperoleh

sistem yang lebih efektif dan efisien.
4. Praktek mengajar di lembaga pendidikan formal (sekolah, madrasah minimal

setingkat SMP)

C. Tujuan
Praktek Kerja Lapangan diselenggarakan dengan  tujuan sebagai berikut :

1. Melatih mahasiswa agar mampu bermasyarakat dalam dunia kerja
2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang sistem kerja di suatu

lembaga atau instansi
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3. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penerapan teori yang
telah dipelajari di bangku kuliah pada permasalahan riil di dunia kerja

4. Memberikan pembekalan pada mahasiswa dalam rangka menyongsong era
industri dan persaingan bebas.

D. Manfaat
Adanya praktek kerja lapangan ini diharapkan dapat mencapai beberapa

manfaat, yaitu :
1. Bagi mahasiswa:

dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dan
sistem dunia kerja

2. Bagi Program Studi:
dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja program studi khususnya
untuk mengevaluasi penerimaan hasil pembelajaran oleh dunia kerja

3. Bagi Lembaga/instansi tempat PKL:
hasil pengkajian dan analisa yang dilakukan selama PKL dapat menjadi
bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan
perusahaan di masa yang akan datang.

E. Mekanisme
Pelaksanaan PKL total memakan waktu sekitar tiga bulan dengan

perincian satu bulan praktek lapangan dan dua bulan penyusunan laporan. Agar
supaya pelaksanaan PKL tidak mengganggu perkuliahan maka masa
pelaksanaan praktek lapangan dijadwalkan sekitar bulan Pebruari-Maret/Juli-
Agustus. Untuk melatih mahasiswa bekerjasama dalam tim maka pelaksanaan
PKL dilakukan secara berkelompok (dua orang).

Usulan pelaksanaan PKL ke instansi tempat praktek dilakukan melalui
penyusunan proposal disertai surat pengantar dari Fakultas. Dalam rangka
pengendalian distribusi tempat PKL, maka mahasiswa diharuskan mengisi log-
book PKL pada dosen pembimbing.
Langkah-langkah pelaksanaan :
1. Pengarahan kepada mahasiswa tentang sistem pelaksanaan, administrasi,

dan pelaporan PKL
2. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diharuskan mendaftarkan diri

melalui Tata Usaha Departemen Matematika untuk pembagian dosen
pembimbing

3. Mahasiswa menentukan tempat praktek lapangan
4. Mahasiswa menyusun proposal sesuai format yang ditentukan di bawah

arahan dosen pembimbing
5. Setelah proposal disetujui dosen pembimbing, mahasiswa mengisi log-

book PKL pada dosen pembimbing yang bersangkutan.
6. Mahasiswa meminta surat pengantar ke instansi PKL dari fakultas melalui

departemen.
7. Mahasiswa datang ke tempat tujuan PKL untuk menyampaikan proposal

disertai dengan surat pengantar. Selain itu mahasiswa juga membawa form
persetujuan menjadi tempat PKL yang akan diisi pihak instansi sebagai
jawaban atas permohonan mahasiswa.

8. Mahasiswa membawa form “persetujuan menjadi tempat PKL” yang telah
diisi instansi kepada dosen pembimbing yang bersangkutan. Selanjutnya
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mahasiswa mengisi kembali log-book PKL pada kolom
penerimaan/penolakan

9. Jika lembaga menerima permintaan PKL maka mahasiswa melakukan PKL.
Jika lembaga menolak permintaan PKL maka proses kembali ke nomor 3.

10. Mahasiswa melaksanakan PKL dibuktikan dengan daftar hadir PKL yang
telah diisi dan nilai PKL dari pembimbing lapangan dengan mengisi form
penilaian PKL (dari instansi)

11. Topik yang akan diangkat dalam laporan PKL ditentukan dalam masa
pelaksanaan praktek lapangan, sekitar akhir minggu pertama. Topik ini
harus diinformasikan kepada dosen pembimbing secara langsung atau tidak
langsung (email, sms, dsb). Untuk keperluan ini mahasiswa dapat
berkonsultasi dengan pembimbing, baik pembimbing lapangan maupun
dosen pembimbing. Aktifitas pembimbingan mahasiswa kepada bukan
pembimbing lapangan dilaporkan dalam kartu kendali aktifitas PKL.

12. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan PKL
13. Mahasiswa menyerahkan draft laporan pelaksanaan PKL sebanyak dua

eksemplar (distaples, tidak perlu softcover ataupun hardcover), daftar hadir
PKL, kartu kendali aktifitas PKL, dan penilaian PKL dari Pembimbing
Lapangan.

14. Mahasiswa melakukan presentasi pelaksanaan PKL dengan aturan dan
jadwal yang ditentukan.

15. Dosen pembimbing melakukan penilaian atas materi dan presentasi dengan
mengisi form penilaian pelaksanaan PKL.

16. Mahasiswa melakukan revisi laporan PKL apabila diperlukan. Revisi laporan
PKL dikumpulkan paling lambat 5 hari kerja setelah UAS disertai form
persetujuan penilai laporan PKL.

17. Dosen pembimbing memberikan penilaian akhir (total).

F. Penyusunan Laporan
Setelah mahasiswa melakukan PKL, maka diwajibkan menyusun laporan

dalam jangka waktu paling lama 2 bulan setelah pelaksanaan PKL. Penyusunan
laporan harus mengikuti format laporan yang berlaku (terlampir).

G. Penilaian
Penilaian terhadap PKL dilakukan oleh dua pihak yaitu pembimbing

lapangan (dari instansi) dan dosen pembimbing (dari Prodi). Penilaian dari
pembimbing lapangan ditekankan pada proses pelaksanaan PKL di lapangan,
sedangkan penilaian dosen penilai ditekankan pada konten laporan PKL.
Penilaian dari pembimbing lapangan dilakukan terhadap masing-masing
mahasiswa dengan bobot 30%. Penilaian dosen pembimbing mempunyai bobot
70% yang meliputi penilaian:
1. laporan (materi), merupakan penilaian kelompok dengan bobot 60%
2. presentasi, bersifat individu dengan bobot 40%.

H. Lampiran
1. Format proposal
2. Format laporan
3. Surat pengantar ke lembaga/instansi
4. Surat persetujuan menjadi tempat PKL
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5. Daftar hadir Praktek Kerja Lapangan
6. Form penilaian PKL (dari instansi)
7. Form penilaian PKL (dari dosen pembimbing)
8. Form kartu kendali aktifitas PKL
9. Form persetujuan penggandaan laporan PKL


