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KATA PENGANTAR

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bentuk karya ilmiah yang harus ditempuh oleh
mahasiswa Jurusan Teknik Sipil - Politeknik Negeri Lhokseumawe pada Semester V dalam
kurikulum Program Studi Diploma III dan Semeter VII untuk Program Studi Sarjana
Terapan. Dikarenakan peran PKL sangat strategis bagi pendidikan vokasi, maka praktek
kerja ini wajib dilakukan oleh mahasiswa menjelang akhir masa studinya.
Penulisan buku pedoman pelaksanaan PKL dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi
mahasiswa dalam pelaksanaan praktek kerja dan pembuatan laporan PKL dengan benar dan
seragam. Buku ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk secara umum, sehingga pola
pikir dalam melaksanakan rangkaian kegiatan PKL dapat lebih terarah dan dapat

FT

diselesaikan tepat waktu sesuai dengan jadwal akademik yang telah ditetapkan.
Buku Panduan Pelaksanaan PKL ini secara berkala akan direvisi sesuai dengan
pengembangan kurikulum. Penyusunan

buku panduan ini membutuhkan waktu dan

A

pemikiran yang mendalam, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan sangat
bermanfaat guna penyempurnaan dimasa mendatang.

R

Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah

D

turut berpartisipasi dalam penyusunan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat.

Buketrata, Nopember 2018
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Pendidikan pada politeknik difokuskan untuk menghasilkan lulusan yang siap

pakai, sehingga beroperasi pada bidang terapan sebagaimana diamanatkan pada UndangUndang RI No.20 mengenai Sistem Pendidian Nasional. Dengan demikian, pada kurikulum
pendidikan politeknik terdapat muatan-muatan yang bertujuan untuk mendekatkan
kompetensi peserta didik dengan tuntutan dunia kerja yang kelak akan dihadapi setelah
menyelesaikan pendidikannya. Pengalaman kerja di industri, merupakan suatu hal yang
penting dan harus dirasakan oleh setiap peserta didik.

FT

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) sebagai salah satu pendidikan vokasi di
Provinsi Aceh dengan visi sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri dan
unggul di tingkat global pada Tahun 2024. Sejalan dengan visi tersebut Jurusan Teknik Sipil

A

yang merupakan satu jurusan di PNL diharapkan “menjadi jurusan yang menghasilkan
lulusan yang profesional, terdidik, terampil, bertanggung jawab dan mampu beradaptasi

R

terhadap perkembangan teknologi dan metoda kerja yang efektif dan efisien dalam bidang
teknologi konstruksi bangunan sipil pada tahun 2024”.

D

Untuk dapat mencapai visi dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi tersebut
tidaklah cukup jika mahasiswa hanya menerima pendidikan di bangku kuliah saja. Dalam
upaya untuk memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman mahasiswa, perlu
diadakan suatu program pendidikan yaitu Praktek Kerja Lapangan (PKL). PKL dimaksudkan
untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar memperoleh pengalaman dan
pengetahuan praktis pada suatu industri konstruksi. Dengan demikian para mahasiswa akan
memperoleh pengalaman, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan kompetensi yang harus
dikuasainya.
Ketentuan dan persyaratan pelaksanaan PKL mahasiswa Jurusan Teknik Sipil telah
ditetapkan. Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dan
disempurnakan. Sementara itu, format penulisan Laporan PKL sampai dengan saat ini belum
ada pedoman baku yang ditetapkan baik oleh PNL maupun Jurusan Teknik Sipil. Sehingga
bentuk format dan tata cara penulisan laporan PKL mahasiswa masih belum seragam. Oleh
karena itu, maka dilakukan penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PKL ini, untuk
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik yang berkaitan dengan
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Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri
Lhokseumawe.
1.2.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PKL ini adalah untuk

memastikan dan menjamin bahwa semua aktivitas dan kegiatan praktek kerja lapangan telah
dilaksanakan dengan benar sesuai pedoman dan prosedur yang berlaku.
Tujuan penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan PKL ini adalah sebagai panduan
bagi pihak-pihak terkait sehingga tujuan PKL dapat tercapai. Dengan adanya pedoman ini,
mahasiswa dapat mengetahui tata cara dan prosedur untuk merencanakan, melaksanakan,
dan melaporkan semua proses kegiatan PKL. Selain itu, buku pedoman ini juga
dimaksudkan sebagai penyeragaman dalam penulisan laporan bagi mahasiswa maupun
pedoman bagi dosen pembimbing dalam proses pembimbingan PKL mahasiswa Jurusan

1.3.

FT

Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Ruang Lingkup

A

Ruang lingkup yang dibahas dalam Buku Pedoman Pelaksanaan PKL ini adalah

mahasiswa, antara lain :

R

segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

D

1. tata cara dan prosedur untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan semua
proses kegiatan PKL serta tata cara dan prosedur proses pemimbingan dan penilaian
PKL ; dan

2. sistematika laporan PKL, format dan standar tata cara penulisan laporan PKL.
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BAB 2
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1.

Praktek Kerja Lapangan (PKL)

2.1.1

Definisi
Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa merupakan kegiatan yang dilaksanakan

secara terprogram dan terintegrasi dengan mata kuliah yang sudah dipelajari di bangku
kuliah. Melalui kegiatan PKL ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh dan menambah
wawasan pengetahuan yang lebih luas di lapangan dengan alokasi waktu pelaksanaan yang

2.1.2

FT

telah ditentukan.
Tujuan dan manfaat

A

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa
memiliki kemampuan secara profesional dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan

R

pekerjaan di bidang teknologi konstruksi teknik sipil yang ada di lapangan dengan bekal
ilmu yang diperoleh selama kuliah.

sebagai berikut :

D

Manfaat yang diharapkan setelah mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL adalah

a. mendapatkan wawasan praktis tentang teknologi konstruksi pada pekerjaan konstruksi
teknik sipil yang akan menjadi dunia kerja lulusan;
b. mengetahui atau memahami kebutuhan pekerjaan dan mempersiapkan diri dalam
menghadapi lingkungan kerja setelah menyelesaikan studinya ;
c. mengetahui dan memahami serta melihat secara langsung penggunaan atau peranan
teknologi konstruksi di tempat kerja ;
d. memiliki kemampuan membuat laporan tertulis dengan baik sesuai dengan pedoman
tata cara dan standar penulisan ilmiah, dengan menyajikan hasil-hasil yang diperoleh
selama PKL dalam bentuk Laporan Praktek Kerja Lapangan ; dan
e. diharapkan bahwa mahasiswa dapat menggunakan hasil atau data yang diperoleh
selama kegiatan Praktek Kerja Lapangan untuk dikembangkan menjadi Tugas Akhir.
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2.1.3

Sasaran
Kegiatan PKL dilakukan di instansi pemerintah, BUMN atau perusahaan

konstruksi teknik sipil, dan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan kompetensi mahasiswa.
Dengan demikian mahasiswa dapat memahami prosedur kerja dan menganalisis
permasalahan-permasalahan pekerjaan di bidang teknologi konstruksi yang terjadi di
lapangan.
2.1.4

Peran strategis
Kegiatan PKL memiliki beberapa peran strategis bagi Jurusan Teknik Sipil

Politeknik - Negeri Lhokseumawe, antara lain :
a. membangun kemitraan dengan stakeholder pengguna lulusan Jurusan Teknik Sipil pada
dunia kerja.

FT

b. merupakan kontrol kualitas mahasiswa, apakah mahasiswa Jurusan Teknik Sipil telah
memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan mitra kerja (instansi
pemerintah/perusahaan jasa konstruksi), dan apakah telah memenuhi kaidah keterkaitan

A

dan kesesuaian (link and match) programnya dengan tuntutan dunia kerja saat ini.
c. mengemban fungsi kehumasan (public relation) bagi Jurusan Teknik Sipil yang akan

R

memberikan pandangan positif melalui para mahasiswa yang memiliki sikap dan
kemampuan yang baik selama PKL, atau sebaliknya terjadi pandangan negatif jika

2.1.5

D

sikap dan kemampuan mahasiswa kurang baik
Klasifikasi kegiatan PKL
Kegiatan PKL mahasiswa Jurusan Teknik Sipil diklasifikasikan dalam 2 (dua)
kategori berdasarkan tempat pelaksanaannya, yaitu :
1.

PKL berbasis proyek
Praktek Kerja Lapangan (PKL) berbasis proyek merupakan kegiatan PKL yang
dilakukan mahasiswa pada suatu proyek konstruksi teknik sipil. Mahasiswa melakukan
kegiatan PKL dan terlibat secara langsung di lapangan pada lokasi proyek dilaksanakan.
Kegiatan PKL ini berkaitan dengan pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan suatu
proyek konstruksi teknik sipil.
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2.

PKL berbasis institusi
Praktek Kerja Lapangan (PKL) berbasis institusi merupakan kegiatan PKL yang
dilakukan mahasiswa pada institusi pemerintah, BUMN, konsultan atau perusahaan
yang bergerak di bidang jasa konstruksi teknik sipil. Kegiatan PKL yang dilaksanakan
pada institusi pemerintah / BUMN / perusahaan konstruksi tersebut dapat berupa
kegiatan administrasi proyek, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi rutin bangunan
sipil, serta kegiatan pengendalian mutu bahan, dan lain-lain.
Pemilihan institusi lokasi PKL dan topik PKL harus mendapatkan pertimbangan dari
Koordinator PKL dan mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil.

2.1.6

Tempat dan Waktu Pelaksanaan PKL
Tempat PKL dapat dipilih oleh mahasiswa sendiri secara mandiri atau atas

FT

referensi pihak PNL, Jurusan Teknik Sipil, atau perusahaan yang telah bekerjasama dengan
PNL dan bersedia menerima mahasiswa sebagai tempat dilaksanakannya PKL.
Waktu pelaksanaan PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa ditentukan

A

berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

R

a. Beban studi PKL adalah 6 sks.

b. Lama waktu pelaksanaan PKL 7 minggu.

Semester.

D

c. Penyusunan laporan PKL dilakukan selama masa pelaksanaan PKL sampai akhir

d. Apabila tidak dapat menyelesaikan Laporan PKL pada masa yang ditentukan, maka
mahasiswa tersebut harus menyelesaikannya pada periode tahun depan.
2.2.

Kriteria Objek PKL

2.2.1

Kelembagaan / institusi
PKL pada kelembagaan atau instansi dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan

pengalaman praktis tentang manajemen organisasi dan manajemen proyek secara langsung
dari lembaga/instansi pemerintah dan para pelaku industri konstruksi.
a. Pemilik proyek dan pelaksana proyek termasuk kontraktor maupun konsultan adalah
suatu organisasi milik pemerintah atau swasta yang berbadan hukum dan berdomisili di
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan untuk yang
berdomisili di luar wilayah hukum NKRI dan organisasi badan usaha berupa yayasan
diperkenankan atas persetujuan Koordinator PKL.
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b. Organisasi yang diikuti mahasiswa peserta PKL, disesuaikan dengan lingkup bidang
pekerjaan yang diamati, sebagai berikut.
1)

Bidang pekerjaan administrasi proyek, proses pengadaan barang dan jasa
(tender/lelang, swakelola, penunjukan langsung, dll) dan juga pekerjaan operasi,
pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan sipil, yang berada di bawah perusahaan
atau lembaga swasta maupun instansi pemerintah dan BUMN, sebagai Pemberi
Tugas atau Pemilik Proyek.

2)

Pekerjaan pelaksanaan konstruksi bernaung di bawah perusahaan Kontraktor
Pelaksana yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

3)

Bidang pekerjaan pengawasan konstruksi pada biro/perusahaan Konsultan
Pengawas atau Konsultan Manajemen Konstruksi yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia.

FT

Melalui praktek kerja di lapangan ini, mahasiswa akan dihadapkan pada persoalan
aktual pengelolaan sumber daya yang ada. Metode dan strategi pengelolaan proyek yang
berbeda setiap organisasi, akan menentukan pencapaian tujuan proyek. Sekalipun sumber

A

daya yang dimiliki adalah sama, bahkan tujuannyapun juga sama. Namun aspek percepatan

Lingkup bidang pekerjaan

D

2.2.2

R

(waktu) penyelesaian dan kualitas produk akhir dapat berbeda.

Lingkup bidang pekerjaan meliputi praktek kerja dalam bidang teknologi
konstruksi bangunan sipil secara nyata dengan menjadi bagian dari organisasi proyek dan
pembimbingan di lapangan selama jangka waktu tertentu.
Lingkup bidang pekerjaan pada lokasi PKL memiliki karakteristik yang berbeda,
baik aspek administrasi dan dokumentasi, struktur organisasi termasuk tugas personil, jangka
waktu penyelesaian, serta aspek teknis pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran
mata kuliah ini, lingkup bidang pekerjaan yang diperkenankan menjadi obyek PKL
dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yakni :
1)

Bidang pekerjaan pelaksanaan proyek
Tujuan PKL pada bidang pekerjaan pelaksanaan proyek konstruksi adalah
mengenalkan salah satu pilihan profil lulusan adalah sebagai pelaksana pembangunan
suatu konstruksi; dan melatih etika profesional dan manajemen sumber daya yang ada
dengan menjadi bagian dari organisasi perusahaan selama jangka waktu tertentu.

6 - 42

Panduan Praktek Kerja Lapangan
Jurusan Teknik Sipil - PNL

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan PKL di bidang
pekerjaan pelaksanaan konstruksi antara lain :
a) memahami dan mengerti tugas serta peranan pelaksana konstruksi ;
b) menguasai penerapan gambar kerja ke dalam wujud konstruksi yang sebenarnya
atau sebaliknya ;
c) memahami dan mengerti Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) serta
anggaran biayanya ;
d) memahami dan mengerti penerapan pengukuran/survai pada suatu proyek ; dan
e) memahami dan mengerti pengendalian laju proyek terhadap waktu dan biaya
yang terkait dengan pengadaan bahan, dana, tenaga kerja dan peralatan
2)

Bidang pekerjaan pengawasan proyek
Lingkup pekerjaan untuk bidang pengawasan proyek konstruksi pada dasarnya sama

FT

dengan bidang pekerjaan pelaksanaan proyek. Perbedaannya terletak pada organisasi,
tugas personilnya, orientasi hasil akhir pelaksanaan, metode dan dokumen produknya
termasuk format aplikasi dan laporan berkala. Sehingga dimungkinkan dalam satu

A

proyek dapat diikuti oleh 2 (dua) dua mahasiswa PKL. Satu mahasiswa praktek kerja

R

sebagai pihak pelaksana atau kontraktor, dan lainnya sebagai konsultan pengawas.
Proyek yang menggunakan jasa manajemen konstruksi (MK) bisa diikuti oleh lebih

D

dari 2 (dua) mahasiswa PKL pada waktu yang bersamaan, dengan ketentuan item
pekerjaan yang diamati dan tugas lapangan atau jabatan dalam proyek berbeda.
3)

Bidang pekerjaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi
Lingkup pekerjaan selain bidang pekerjaan yang disebutkan di atas, yang tidak kalah
penting adalah pekerjaan operasi & pemeliharaan, rehabilitasi rutin bangunan sipil,
kegiatan pengendalian mutu bahan, dan lain-lain

2.2.3

Proses pengadaan proyek
Penentuan proses pengadaan proyek ini bertujuan untuk mengenalkan mekanisme

perolehan pekerjaan/proyek menurut ketentuan yang berlaku (Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah). Semua lingkup
bidang pekerjaan pilihan PKL harus melalui proses pengadaan sekalipun bukan instansi
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pemerintah. Proses pengadaan tersebut adalah pelelangan untuk pekerjaan pemborongan
konstruksi.
2.2.4

Nilai / biaya proyek
Marjin minimal biaya proyek objek PKL untuk bidang pekerjaan pelaksanaan

mengacu pada Biaya Konstruksi Fisik (BKF) yakni minimal sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). Untuk bidang pekerjaan pengawasan mengacu pada nilai kontrak
pekerjaan yakni minimal Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Jika kurang
dari nilai tersebut harus mendapat persetujuan dari Koordinator PKL. Pengadaan proyek
tersebut harus dilakukan melalui proses pelelangan umum / pelelangan terbatas.
2.3.

Pelaksanaan PKL

2.3.1

Prosedur pelaksanaan PKL

FT

Untuk kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL), maka setiap
mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah dan prosedur seperti bagan alir pelaksanaan

A

PKL pada Gambar 2.1 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Mahasiswa membentuk kelompok PKL yang terdiri dari 2 (dua) orang.

R

2. Melakukana survey dan orientasi lapangan untuk mencari lokasi / obyek PKL pada
instansi pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi yang relevan dengan bidang

D

konstruksi teknik sipil.

3. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah/ /BUMN/ perusahaan pada
lokasi PKL rencana dan mengumpulkan data awal tentang obyek PKL yang meliputi :
a) Nama dan alamat instansi pemerintah/ BUMN/ perusahaan konstruksi
b) Nama pimpinan instansi pemerintah/ BUMN/ perusahaan konstruksi
c) Prosedur surat-menyurat dan tata administrasi pada instansi pemerintah/ BUMN/
perusahaan konstruksi
d) Deskripsi pekerjaan dan bidang pekerjaan yang akan dijadikan sebagai obyek
pelaksanaan PKL.
4. Melakukan pengecekan kriteria obyek PKL sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
buku pedoman.
5. Mengajukan permohonan PKL ke koordinator PKL Jurusan Teknik Sipil, dengan
melengkapi berkas-berkas sebagai berikut :
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a) Foto transkrip nilai terakhir yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah memenuhi
persyaratan akademik
b) Mengisi formulir data pribadi mahasiswa (Lampiran-01)
c) Pengecekan calon lokasi PKL (Lampiran-02)
6. Berdasarkan formulir-formulir pada langkah sebelumnya di atas, maka jurusan akan
melakukan proses administrasi surat permohonan PKL kepada pimpinan instansi
pemerintah/BUMN/ perusahaan konstruksi lokasi PKL yang ditanda tangani oleh Ketua
Jurusan Teknik Sipil (Lampiran-03)
7. Mendapatkan balasan surat dari pimpinan instansi pemerintah/BUMN/perusahaan
konstruksi lokasi PKL yang menyatakan bahwa mahasiswa dapat melaksanakan PKL
pada instansi /BUMN/ perusahaan tersebut. (Lampiran-04)
8. Penunjukan dan penetapan Dosen Pembimbing PKL oleh Koordinator Bidang PKL.dan
proses pembuatan Surat Tugas sebagai pembimbing PKL yang ditanda tangani oleh

FT

Jetua Jurasan teknik Sipil.

9. Mahasiswa harus segera menghubungi Pembimbing PKL sesuai dengan SK Ketua
Jurusan, untuk menerima pengarahan, rencana kerja dan petunjuk teknis. Dengan

A

pengarahan ini diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan PKL sesuai dengan yang

10.

R

diharapkan serta untuk lebih mudah dalam menyesuaikan kondisi di lapangan
Mahasiswa mendapatkan surat ijin/surat tugas melaksanakan PKL yang ditanda

11.

D

tangani oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil (Lampiran-05)
Mahasiswa melaksanakan PKL selama 7 (tujuh) minggu pada instansi pemerintah/
/BUMN/ perusahaan konstruksi yang telah diproses sebelumnya, dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Selama pelaksanaan PKL, mahasiswa dibimbing oleh Pembimbing dari Staf
Pengajar Jurusan Teknik Sipil (Pembimbing PKL) dan dari pihak Proyek
(Pembimbing Lapangan) tempat mahasiswa melaksanakan PKL
b) Kegiatan PKL dilaksanakan sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak
instansi pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi dan Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Lhokseumawe.
c) Mahasiswa harus terlibat secara langsung dalam proyek sejauh mungkin dalam
batas-batas wewenang yang diberikan sesuai dengan arahan dari Pembimbing
Lapangan maupun penanggung jawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Hal ini
dilakukan dengan memperlihatkan bukti-bukti keterlibatannya dalam bentuk :
Daftar Hadir (Lampiran-06) dan Uraian Kegiatan Harian (Lampiran-07) yang
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ditanda tangani oleh Pembimbing Lapangan, secara periodik seminggu sekali
sebagai laporan mingguan kegiatan PKL.
d) Jika mahasiswa membutuhkan data pendukung untuk penyusunan Laporan PKL
maka dapat mengajukan permohonan data pendukung PKL (Lampiran-08)
selanjutnya diproses Surat Permohonan Data (Lampiran-09)
12.

Mahasiswa harus melakukan asistensi dan konsultasi dengan Pembimbing PKL dan
Pembimbing Lapangan sebelum, selama maupun setelah melakukan PKL, terutama
untuk keperluan penulisan Laporan PKL. Lembar asistensi dan konsultasi mengikuti
format pada Lampiran-10 dan Lampiran-11

13.

Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan PKL PKL selama 7 (tujuh) minggu pada
instansi pemerintah /BUMN/perusahaan konstruksi dibuktikan dengan Surat
Keterangan Selesai Melaksanakan PKL (Lampiran-12)

14.

Mahasiswa menyusun Laporan PKL dan harus disetujui oleh Pembimbing Lapangan

FT

dan Pembimbing PKL. Kemudian Laporan PKL disampaikan untuk disetujui oleh
Ketua Jurusan Teknik Sipil.
15.

Evaluasi dan penilaian dari Pembimbing Lapangan dilakukan dengan memberikan

Evaluasi dan penilaian oleh Dosen Pembimbing PKL dengan form penilaian seperti
pada Lampiran-14.

Menggandakan laporan PKL dan selanjutnya menyerahkan laporan tersebut kepada

D

17.

R

16.

A

Nilai Pembimbing Lapangan (Lampiran-13).

Jurusan Teknik Sipil (dalam bentuk hardcopy dan softcopy).
18.

Mahasiswa mendapatkan nilai akhir PKL yang merupakan nilai dari Pembimbing PKL
dengan mempertimbangkan penilaian, evaluasi dan rekomendasi dari Pembimbing
Lapangan.
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Mulai

Mahasiswa mencari informasi Objek PKL

Persetujuan Pemilik Proyek /
Instansi / BUMN / Perusahaan

Informasi Objek PKL

Mengajukan Permohonan PKL kepada Ketua Jurusan
(Materi PKL ditentukan oleh Koordinator Bidang PKL)

FT

Surat-surat diproses di Jurusan

Balasan Surat dari Pemilik/Pimpinan Obyek
PKL

R

A

Penunjukan Dosen Pembimbing PKL oleh
Koordinator Bidang PKL dan Proses Surat Tugas

D

Mahasiswa melaksanakan PKL selama 7 (tujuh) minggu
Membuat Laporan Mingguan

Konsultasi Dosen Pembimbing PKL &
Pembimbing Lapangan

PKL
Selesai ?

Membuat Laporan PKL

AA

B

Gambar 2.1. Bagan Alir Tahapan Pelaksanaan PKL
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A

B

Asistensi Dosen Pembimbing PKL

Disetujui Pemilik Proyek /
Instansi / BUMN / Perusahaan

Diperiksa / diuji Dosen Pembimbing PKL

Mengulang /
Perpanjangan

FT

Disetujui Dosen Pembimbing

R

A

Penjilidan dan Penggandaan Laporan PKL (Hardcopy dan softcopy)
• 1 ex utk Jurusan,
• 1 ex. utk Perpustakaan PNL;
• 1 ex. utk Dosen Pembimbing;
• a ex. utk mahasiswa;
• 1ex utk Pemilik Proyek/ Instans i UMN / Perusahaan

D

Pengesahan Jurusan Teknik Sipil - PNL

-

Mahasiswa Mendapat
4 SKS PKL
Nilai PKL

Selesai

Gambar 2.1. Bagan Alir Tahapan Pelaksanaan PKL (Lanjutan)
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2.3.2

Tata Tertip
Mahasiswa yang mengikuti PKL harus mematuhi dan mentaati tata tertib baik tata

tertib yang ada di tempat PKL maupun jurusan, 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 (jika ada) dan Alat Pelindung Diri (APD) ;
4. mahasiswa harus hadir sesuai dengan jadwal jam kerja tempat PKL (membuat
daftar hadir yang ditandatangangi oleh Pembimbing Lapangan).
5. mahasiswa dilarang merokok, tidak minum minuman keras, membawa senjata
tajam, senjata api dan narkoba di lingkungan tempat PKL ;
6. mahasiswa harus menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian di lingkungan

FT

tempat PKL ;
7. mahasiswa harus menjaga etika, sopan santun, ketenangan, ketertiban dan
ketentraman di lingkungan tempat PKL ;

8. pelanggaran terhadap tata tertib tempat praktek kerja akan dikenakan sanksi ; dan

Monitoring Pelaksanaan PKL

R

2.3.3

A

9. hal-hal lain dapat menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan tempat PKL.

D

Monitoring pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa,
dilakukan melalui laporan kehadiran dan catatan harian kegiatan PKL mahasiswa di
lapangan selama 7 (tujuh) minggu. Laporan kehadiran mengikuti format seperti pada
Lampiran-06. Catatan harian kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah catatan
kegiatan harian yang dibuat oleh mahasiswa selama kegiatan PKL. Catatan ini cukup ditulis
tangan, berisi segala kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa, yang nantinya
berguna dalam penyusunan laporan PKL. Catatan ini harus dikonsultasikan kepada
Pembimbing Lapangan dan ditandatangani setiap akhir minggu, sebagai tanda persetujuan
atas kebenaran catatan tersebut. Format yang dipakai seperti pada Lampiran-06.
Catatan harian PKL ini juga berfungsi sebagai bukti pelaksanaan program Praktek
Kerja Lapangan (PKL) itu sendiri. Catatan kegiatan harian PKL ini harus diperlihatkan dan
diserahkan kepada dosen pembimbing PKL yang telah ditunjuk oleh Koordinator PKL.
Penyerahan catatan ini bersama dengan penyerahan laporan untuk diperiksa oleh dosen
pembimbing PKL selama proses pembimbingan dan konsultasi.
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2.4.

Pembimbingan

2.4.1

Ketentuan pembimbingan
Kegiatan bimbingan dan konsultasi dilaksanakan sebelum, selama maupun setelah

melakukan PKL, terutama untuk keperluan penulisan Laporan PKL. Proses bimbingan dan
konsultasi ini dilakukan minimal sebanyak 6 (enam) kali konsultasi. Dalam melaksanakan
kegiatan PKL, mahasiswa akan mendapat bimbingan dari 2 (dua) orang pembimbing yaitu :
1. Pembimbing Lapangan yang berasal dari pihak instansi pemerintah/BUMN/
perusahaan konstruksi yang dapat diwakili oleh pimpinan instansi pemerintah/
BUMN/perusahaan konstruksi atau yang ditugaskan oleh pimpinan instansi
pemerintah/BUMN/ perusahaan konstruksi, tempat lokasi PKL mahasiswa;
2. Dosen Pembimbing PKL yaitu staf pengajar di Jurusan teknik Sipil

yang telah

ditunjuk oleh Ketua Jurusan dan mendapatkan Surat Tugas. Kriteria, persyaratan dan

FT

ketentuan Dosen Pembimbing PKL adalah sebagai berikut.
•

Berpendidikan minimal S2, jabatan minimal asisten ahli.

•

Apabila pembimbing berhalangan tetap maka penunjukan pembimbing pengganti

Pembimbingan lapangan

R

2.4.2

A

dilimpahkan kepada Koordinator PKL dan disetujui Ketua Jurusan Teknik Sipil

Tugas dan tanggung jawab Pembimbing Lapangan yang berasal dari pihak instansi

D

pemerintah/ BUMN/perusahaan adalah :

1. memberi pengarahan yang dianggap perlu kepada mahasiswa peserta PKL ;
2. mengawasi kegiatan mahasiswa di lapangan selama PKL ;
3. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa ;
4. memberikan bukti pengesahan kehadiran mahasiswa yang melaksanakan PKL
(Lampiran -06) secara periodik seminggu sekali ;
5. mengesahkan bukti Laporan Kegiatan Harian Mahasiswa (Lampiran-06) secara
periodik seminggu sekali ;
6. membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan, yang dibuktikan dengan
Lembar Konsultasi dan Asistensi (Lampiran-10);
7. mengesahkan Laporan PKL Mahasiswa yang akan diserahkan ke Jurusan Teknik
Sipil oleh mahasiswa yang bersangkutan ; dan
8. memberikan evaluasi dan penilaian yang berisi penilaian terhadap perilaku,
integritas dan kompetensi mahasiswa selama menjalankan kegiatan PKL
(Lampiran-13);
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2.4.3

Dosen Pembibingan PKL
Tugas dan tanggung jawab dari Dosen Pembimbing PKL yang berasal dari Dosen

Tetap Jurusan Teknik Sipil adalah :
1. memonitor mahasiswa bimbingan dalam melaksanakan kegiatan PKL;
2. memberikan persetujuan permohonan data pendukung PKL yang diajukan oleh
mahasiswa (Lampiran-08) ;
3. membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan PKL terutama sistematika
penulisan laporan. Lembar konsultasi mengikuti format pada Lampiran-11 ;
4. mengesyahkan Laporan PKL Mahasiswa yang akan diserahkan ke Jurusan
Teknik Sipil oleh mahasiswa yang bersangkutan ;
5. menguji dan memberikan evaluasi serta penilaian kepada mahasiswa peserta PKL
(Lampiran-14) ; dan
6. memberikan nilai akhir dengan mempertimbangkan evaluasi penilaian dari

Pelaporan

A

2.5.

FT

Pembimbing Lapangan.

Setelah menyelesaikan kegiatan PKL, setiap mahasiswa diwajibkan untuk

R

membuat Laporan PKL yang ditulis sesuai dengan pedoman penulisan laporan PKL dalam
buku pedoman ini. Proses penyusunan laporan ini dibuat setelah mengadakan pengamatan,

D

wawancara, diskusi. Kemudian melakukan asistensi secara periodik baik dengan
Pembimbing Lapangan maupun Pembimbing PKL untuk melakukan penyempurnaan laporan
PKL. Laporan yang telah selesai dibuat harus mendapatkan persetujuan baik dari
Pembimbing Lapangan maupun dari Pembimbing PKL, untuk kemudian dinilai.
Laporan Kerja Praktek merupakan bukti tertulis bagi institusi bahwa yang
bersangkutan pernah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada instansi/Lembaga
Penelitian/BUMN/perusahaan tempat lokasi PKL. Laporan PKL dibuat dalam bentuk
hardcopy dan softcopy masing-masing sebanyak 6 (enam) rangkap kemudian diserahkan
kepada :

1. Jurusan Teknik Sipil, sebanyak 1 (satu) rangkap ;
2. pihak instansi pemerintah / BUMN / perusahaan lokasi PKL, sebanyak 1 (satu)
rangkap ;
3. Pembimbing PKL, sebanyak 1 (satu) rangkap ; dan
4. mahasiswa yang bersangkutan, sebanyak 1 (satu) rangkap.
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Penyerahan laporan PKL tersebut disertai dengan bukti penyerahan laporan
(Lampiran-16)
2.6.

Evaluasi dan Penilaian

2.6.1

Kriteria evaluasi dan penilaian
Evaluasi dan penilaian bertujuan untuk mengevaluasi dan menilai hasil PKL

mahasiswa. Bagi mahasiswa yang tidak aktif dan tidak berpartisipasi dalam kelompok,
anggota lain dalam kelompok tersebut berhak tidak mencantumkan nama yang bersangkutan
dalam buku laporan PKL serta melaporkannya kepada pembimbing. Anggota kelompok
yang tidak tercatat namanya di dalam buku laporan PKL akan diberikan sanksi akademis
atau tidak dinilai. Evaluasi dan penilaian dilakukan oleh Pembimbing PKL, dengan skala
penilaian sebagai berikut :

FT

Tabel 2.2. Kriteria dan Standar Penilaian
Nilai Angka

Nilai Huruf

Kategori

≥ 80

A

Baik Sekali

B

Baik

A

65 – 80
56 – 60

Cukup

D

Kurang

2.6.2

D

R

≤ 56

C

Evaluasi dan rekomendasi pembimbing
Kesan dan rekomendasi, yang diberikan berdasarkan pengamatan kepada

mahasiswa selama pelaksanaan PKL di lapangan. Kesan dan rekomendasi ini berupa saransaran dan kesimpulan akhir atas prestasi mahasiswa menurut pengamatan Pembimbing
Lapangan, sehubungan dengan kegiatan PKL mahasiswa tersebut yang dituangkan dalam
form Penilaian Pembimbing Lapangan. Lembar Kesan dan Rekomendasi untuk Pembimbing
Lapangan dapat dilihat pada Lampiran-13. Aspek-aspek yang dinilai oleh Pembimbing
Lapangan dalam memberikan surat kesan dan rekomendasi meliputi :
1. sikap,
2. kerjasama dalam tim,
3. pengetahuan dan kompetensi,
4. inisiatif dan kreatifitas,
5. disiplin kerja,
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6. keterampilan,
7. kehadiran.
Berdasarkan nilai yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan tersebut maka dapat
diketahui kualitas mahasiswa, apakah mahasiswa teknik sipil telah memenuhi kompetensi
sebagaimana yang dipersyaratkan mitra kerja (instansi pemerintah / proyek / perusahaan jasa
konstruksi), dan apakah telah memenuhi kaidah keterkaitan dan kesesuaian (link and match)
programnya dengan tuntutan dunia kerja saat ini
Evaluasi dan penilaian oleh Dosen Pembimbing PKL diberikan berdasarkan proses
bimbingan dan konsultasi dalam penyusunan laporan PKL mahasiswa. Lembar penilaian
untuk Dosen Pembimbing PKL dapat dilihat pada Lampiran-14. Aspek-aspek dan kriteria
penilaian dari Dosen Pembimbing PKL adalah:
1. Proses penyusunan (bobot = 20%)
Proses penyusunan berhubungan dengan frekuensi konsultasi, kontribusi

FT

mahasiswa (ide, inisiatif) untuk penyelesaian Laporan PKL
2. Tata tulis ilmiah (Bobot = 20%).

Tata Tulis Ilmiah berkenaan dengan format dan tata tulis yang tepat dan benar

R

3. Materi (bobot = 30%)

A

dari laporan PKL sesuai dengan tata tulis pada Buku Pedoman PKL ini.

D

Materi berhubungan dengan kedalaman atau bobot dari isi laporan PKL
4. Pemahaman dan Penguasaan Materi (Bobot = 30%)
Pemahaman dan Penguasaan Materi berhubungan dengan penguasaan mahasiswa
atas materi PKL yang diketahui melalui tanya jawab atau diskusi dengan maksud
untuk menguji atau klarifikasi yang dilakukan pada saat kegiatan PKL
berlangsung.
2.6.3

Nilai akhir PKL
Nilai akhir PKL atau kesimpulan akhir mengenai kegiatan Praktek Kerja Lapangan

(PKL) yang dilaksanakan oleh mahasiswa merupakan nilai yang diberikan oleh Pembimbing
PKL, dengan mempertimbangkan nilai dari Pembimbing Lapangan. Nilai akhir PKL
mahasiswa ini disampaikan dalam bentuk form nilai yang ditanda tangani oleh Dosen
Pembimbing PKL dengan bobot 50 % dari pembimbing lapangan dan 50 % dari
Pembimbing PKL.
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2.7.

Sanksi
Seorang mahasiswa dapat dikenakan sanksi apabila dalam penyusunan Laporan

PKL melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan tindakan yang secara akademis tidak diperkenankan, seperti menjiplak
laporan PKL yang sudah ada
2. PKL yang diakui adalah yang terdafar dalam satu semester. Jika tidak
menyelesaikan Laporan PKL dalam masa satu semester yang telah ditentukan
maka mahasiswa yang bersangkutan tidak lulus PKL
3. Bagi mahasiswa yang tidak aktif dan tidak berpartisipasi dalam kelompok, anggota
lain dalam kelompok tersebut berhak tidak mencantumkan nama yang
bersangkutan dalam buku laporan PKL serta melaporkannya kepada pembimbing.
Anggota kelompok yang tidak tercatat namanya di dalam buku laporan PKL akan

2.8.

FT

diberikan sanksi akademis atau tidak dinilai.
Ucapan Terima Kasih

A

Ucapan terima kasih merupakan suatu hal yang wajar dalam hubungan antar

R

personal maupun antar lembaga. Demikian pula ketika Politeknik Negeri Lhokseumawe
bekerja sama dengan instansi pemerintah / BUMN/ perusahaan sebagai mitra kerja tempat

D

mahasiswa melaksanakan PKL. Hal ini sangat baik demi keberlanjutan kerjasama yang telah
terjalin dan sebagai upaya untuk membangun kemitraan dengan stakeholder pengguna
lulusan Jurusan Teknik Sipil pada dunia kerja. Surat ucapan terima kasih dari Ketua Jurusan
Teknik Sipil kepada pimpinan instansi/ BUMN/ perusahaan tempat pelaksanaan PKL
mahasiswa, menggunakan format seperti pada Lampiran-16.
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BAB 3
STRUKTUR PENULISAN LAPORAN

3.1

Sistematika Laporan
Sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) secara umum terdiri

dari tiga bagian yaitu awal laporan, isi laporan, dan akhir laporan. Untuk mencapai
keseragaman format penulisan, standar penulisan di setiap bagian akan dipaparkan dalam
bab ini.
Bagian awal laporan

FT

3.1.1

Bagian ini merupakan bagian yang mengantarkan kepada isi laporan. Bagian terdiri
dari beberapa hal seperti tersebut di bawah ini.
Halaman sampul

A

1.

R

Halaman sampul depan memuat : tulisan “Laporan Praktek Kerja Lapangan” judul,
lambang Politeknik Negeri Lhokseumawe, nama dan nomor induk mahasiswa, nama

2.

Halaman judul

D

Jurusan Teknik Sipil, dan tahun pembuatan.

Halaman judul berisi tulisan yang sama dengan halaman sampul depan, perbedaannya
yaitu halaman judul diketik pada kertas HVS.
3.

Halaman pengesahan
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing PKL bertujuan untuk memastikan bahwa
Laporan PKL telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Dosen Pembimbing PKL dan
Pembimbing Lapangan serta telah diketahui oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil. Ketentuan
penulisan dan contoh Halaman Pengesahan Laporan PKL dapat dilihat pada …………..

4.

Halaman pernyataan keaslian Laporan PKL
Halaman Pernyataan Keaslian Laporan PKL berfungsi untuk menjamin keabsahan dan
keaslian Laporan PKL yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ketentuan
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penulisan dan contoh Halaman Pernyataan Keaslian Laporan PKL dapat dilihat pada
…………..
5.

Prakata
Prakata memuat uraian singkat tentang maksud dan tujuan dilaksanakan Praktek Kerja
Lapangan serta penjelasan-penjelasan tentang waktu pelaksanaan dan lokasi / obyek
PKL. Prakata juga memuat ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang dianggap
banyak membantu selama pelaksanaan PKL dan dalam penulisan Laporan PKL.

6.

Daftar Isi
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi
Laporan PKL dan sebagai petunjuk pembaca yang ingin langsung melihat suatu bab
atau bagian yang diinginkan. Pada daftar isi tertera urutan judul sub judul dan sub anak
judul, disertai dengan nomor halaman.
Daftar Tabel

FT

7.

Jika dalam Laporan PKL terdapat banyak tabel, maka perlu adanya daftar tabel yang

Daftar Gambar

R

8.

A

memuat urutan nomor dan judul tabel dan diberi nomor halamannya.

Daftar gambar berisi urutan judul dan nomor gambar serta nomor halamannya.
Daftar Lampiran

D

9.

Pembuatan daftar lampiran mengikuti aturan seperti halnya pembuatan daftar tabel dan
gambar.
3.1.2

Bagian Utama
Bagian utama merupakan inti laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Bagian ini

terdiri dari 5 (lima) bab, dan isi masing-masing bab tergantung jenis dan klasifikasi PKL
yang dilaksanakan, sebagai berikut :
A. PKL Berbasis Proyek
PKL berbasis proyek pada umumnya memiliki lingkup pekerjaan bidang pelaksanaan
dan pengawasan. Kerangka bagian utama Laporan PKL berbasis proyek adalah sebagai
berikut.

20 - 42

Panduan Praktek Kerja Lapangan
Jurusan Teknik Sipil - PNL

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian untuk menjelaskan pekerjaan konstruksi tempat PKL
dilaksanakan secara garis besar tetapi menyeluruh. Uraian ini mencakup latar belakang,
tujuan, manfaat, lingkup pembahasan, sistematika, waktu dan tempat PKL.
•

Latar belakang : berisi gambaran umum dari proyek tempat PKL dilaksanakan
dan kaitannya dengan topik PKL, dan alasan-alasan penting diangkatnya topik
PKL pada proyek tersebut..

•

Tujuan : uraian terperinci dari tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan
kegiatan PKL di lokasi proyek.

•

Manfaat : menguraikan kegunaan dan manfaat dari PKL di lokasi proyek.

•

Lingkup pembahasan: memuat lingkup permasalahan yang akan dibahas, sesuai
dengan materi PKL yang tercantum dalam Surat Tugas.

•

Sistematika : menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang rencana isi

•

FT

laporan PKL secara garis besar setiap bab.

Waktu dan tempat PKL berisikan detail uraian mengenai jadwal pelaksanaan
PKL pada suatu proyek dan lokasi tempat PKL dilengkapi dengan gambar situasi

GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Tinjauan Pustaka : bagian ini memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil studi

D

•

R

BAB II

A

dan peta lokasi.

terdahulu yang diperoleh dari pustaka dan yang ada hubungannya dengan topik
PKL yang dilakukan. Dalam penyajian ini, hendaknya ditunjukkan bahwa topik
dan permasalahan yang akan ditinjau belum terjawab atau belum terpecahkan.
Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya.
Semua sumber yang dipakai harus disebutkan dengan mencantumkan nama
penulis dan tahun penerbitan, sesuai dengan yang tercantum pada daftar pustaka.
•

Dasar Teori: bagian ini memuat dasar-dasar teori secara garis besar yang
dijabarkan oleh mahasiswa PKL dan merupakan tuntunan untuk memecahkan
masalah yang dihadapi di lokasi PKL sesuai dengan materi PKL. Dasar teori
dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-persamaan
yang langsung berkaitan dengan materi PKL yang dibahas meliputi kegiatan
pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
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BAB III

PELAKSANAAN PKL

Bagian ini memuat : pelaksanaan PKL, tugas dan tanggung jawab mahasiswa PKL di
lokasi PKL, detail kegiatan yang dilaksanakan pada saat PKL dengan penjelasan secara
lengkap, dan data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKL, antara lain
data umum dan data teknis.
•

Data umum berisi penjelasan tentang gambaran umum proyek, pemilik proyek,
pelaksana dan pengawas pekerjaan, sumber dana dan besarnya dana, masa
pelaksanaan proyek, personalia dan organisasi proyek, proses pelaksanaan proyek
dan lain sebagainya

•

Data teknis berisi penjelasan tentang bagian-bagian proyek dengan dimensinya,
jenis struktur, jenis dan mutu bahan, peraturan standar yang digunakan, dan lain
sebagainya, dilengkapi dengan gambar denah dan detail penampang yang

BAB IV

FT

dianggap perlu
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil-hasil kegiatan sekaligus permasalahan yang terjadi selama

A

pelaksanaan kegiatan PKL pada lokasi proyek sesuai dengan materi PKL; disertai
analisis dan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi.
Sebaiknya dikemukakan dalam bentuk tabel, gambar, flowchart, algoritma, yang

R

•

D

ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan agar pembaca lebih mudah
mengikuti uraian.
•

Pembahasan tentang hasil-hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik, baik
secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistik. Hasil analisis lapangan
sebaiknya dibandingkan juga dengan hasil studi terdahulu pada kasus yang sama
yang tercantum dalam tinjauan pustaka.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.
•

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil
PKL guna menjawab tujuan yang ingin dicapai..

•

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan pelaksanaan PKL yang
didasari adanya berbagai kenyataan di lapangan, sebagai bahan rekomendasi
untuk kegiatan PKL selanjutnya.
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B. PKL Berbasis Institusi
Kegiatan PKL berbasis institusi pada umumnya berada pada lingkup pekerjaan
administrasi proyek, perencanaan dan perancangan, penelitian, operasi &
pemeliharaan, rehabilitasi, dan manajemen mutu bahan. Kerangka bagian utama
Laporan PKL berbasis institusi adalah sebagai berikut.
1.

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi uraian singkat untuk menjelaskan atau memperkenalkan
pekerjaan di instansi pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi tempat PKL
dilaksanakan secara garis besar tetapi menyeluruh. Uraian ini mencakup gambaran
umum, latar belakang, tujuan, manfaat, lingkup pembahasan, sistematika, waktu
dan tempat, dan sebagainya.
•

Latar Belakang : berisi gambaran umum tentang pekerjaan yang

FT

dilaksanakan di kantor instansi pemerintah BUMN/perusahaan konstruksi
tempat PKL dilaksanakan dan kaitannya dengan topik PKL, dan alasanalasan

penting

diangkatnya

topik

PKL

di

instansi

•

A

pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi tersebut..
Tujuan : uraian terperinci dari tujuan yang hendak dicapai dalam

•

D

konstruksi.

R

pelaksanaan kegiatan PKL di kantor instansi pemerintah/BUMN/ perusahaan

Manfaat : menguraikan kegunaan dan manfaat dari PKL di kantor instansi
pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi.

•

Lingkup Pembahasan : memuat lingkup permasalahan yang akan
diangkat/dibahas, sesuai dengan materi PKL yang tercantum dalam Surat
Tugas.

•

Sistematika: bagian ini menguraikan gambaran secara menyeluruh tentang
rencana isi laporan PKL secara garis besar setiap Bab.

•

Waktu dan tempat berisikan detail uraian mengenai jadwal pelaksanaan PKL
di instansi pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi tempat PKL dilengkapi
dengan peta lokasi kantor instansi tersebut.

2.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori
•

Tinjauan Pustaka : bagian ini memuat uraian sistematis tentang
pengenalan lokasi PKL meliputi : sejarah singkat, peraturan dan disiplin
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kerja, personalia dan struktur organisasi pada kantor instansi
pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi, lokasi PKL. Selain itu juga
diuraikan tentang kegiatan administrasi proyek/ perencanaan dan
perancangan/ penelitian/ operasi & pemeliharaan/ rehabilitasi /
manajemen mutu bahan sesuai dengan topik PKL.
•

Dasar Teori : bagian ini memuat dasar-dasar teori secara garis besar
yang dijabarkan oleh mahasiswa PKL dan merupakan tuntunan untuk
memecahkan masalah yang dihadapi di lokasi PKL sesuai dengan
materi PKL. Dasar teori dapat berbentuk uraian kualitatif, atau
persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan materi PKL
yang dibahas meliputi : kegiatan administrasi proyek/ perencanaan dan
perancangan/ penelitian/ operasi & pemeliharaan/ rehabilitasi /

FT

manajemen mutu bahan sesuai dengan topik PKL.
3.

Bab III Metode Pelaksanaan PKL

Bagian ini memuat : metode pelaksanaan PKL, tugas dan tanggung jawab

A

mahasiswa PKL di kantor instansi pemerintah/BUMN/perusahaan konstruksi
tempat PKL, detail kegiatan yang dilaksanakan pada saat PKL dengan penjelasan

R

secara lengkap, dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan PKL, antara
lain data umum dan data teknis.

Data umum berisi penjelasan tentang gambaran umum pekerjaan, pemilik

D

•

pekerjaan, kegiatan administrasi proyek/ perencanaan dan perancangan/
penelitian/ operasi & pemeliharaan/ rehabilitasi / manajemen mutu bahan
sesuai dengan topik PKL, sumber dana dan besarnya dana, masa
pelaksanaan pekerjaan, dan lain sebagainya
•

Data teknis berisi penjelasan tentang data-data teknis yang berkaitan
dengan pekerjaan meliputi : kegiatan administrasi proyek/ perencanaan dan
perancangan/ penelitian/ operasi & pemeliharaan/ rehabilitasi / manajemen
mutu bahan sesuai dengan topik PKL, peraturan standar yang digunakan,
dan lain sebagainya, dilengkapi dengan gambar-gambar perencanaan dan
potongan/penampang yang dianggap perlu
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4.

Bab IV Hasil dan Pembahasan
Bab ini berisi tentang tinjauan umum instansi pemerintah/BUMN/
perusahaan konstruksi tempat PKL, bidang pekerjaan yang dilaksanakan,
hasil-hasil kegiatan sekaligus permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan
kegiatan PKL sesuai dengan materi PKL; disertai pembahasan terhadap
permasalahan yang terjadi.
•

Sebaiknya dikemukakan dalam bentuk tabel, gambar, flowchart,
algoritma, yang ditempatkan sedekat mungkin dengan pembahasan agar
pembaca lebih mudah mengikuti uraian.

•

Pembahasan tentang hasil yang diperoleh berupa penjelasan teoritik,
baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistik. Hasil analisis
perencanaan, perancangan dll, sebaiknya dibandingkan juga dengan

tinjauan pustaka.
5.

FT

hasil studi terdahulu pada kasus yang sama yang tercantum dalam

Bab V Kesimpulan dan Saran

•

A

Kesimpulan dan saran dinyatakan secara terpisah.
Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan pelaksanaan

D

•

R

dari hasil PKL guna menjawab tujuan yang ingin dicapai..

PKL yang didasari adanya berbagai kenyataan di kantor instansi/
BUMN/ perusahaan tempat PKL, sebagai bahan rekomendasi untuk
kegiatan PKL selanjutnya
3.1.3

Bagian Akhir
Bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung laporan

kegiatan PKL. Daftar pustaka dan lampiran ditulis sesuai format yang telah ditentukan.
Bagian Akhir Laporan PKL memuat Daftar Pustaka dan Lampiran, sebagai berikut.
1.

Daftar Pustaka
Daftar Pustaka merupakan daftar bacaan atau referensi yang menjadi sumber dan
dasar penulisan Laporan PKL. Karena tulisan yang dibuat berupa laporan maka
sebaiknya daftar pustaka berisi data-data proyek yang mendukung penulisan tersebut
maupun buku teks yang berisi teori-teori pendukung.
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Buku-buku atau jurnal lain yang bukan berasal dari proyek perlu dibatasi, karena
bagaimanapun Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berbeda dengan Tugas
Akhir. Pada Laporan PKL mahasiswa diharapkan dapat menyerap informasi sebanyak
mungkin di lapangan untuk menambah wawasan lapangan (real). Jadi buku atau jurnal
hanya boleh dikutip jika itu memang relevan mendukung atau tidak mendukung
temuan di lapangan.
Karena kualitas pelaksanaan masing-masing proyek maupun pekerjaan tidak sama
maka perlu diperhatikan bahwa tidak semua yang dijumpai di lapangan adalah benar
adanya, untuk itu mahasiswa diharapkan kritis terhadap hal-hal tersebut. Penting untuk
diingat bahwa untuk kritis perlu dukungan pustaka sehingga diharapkan tidak ada
pernyataan tanpa suatu alasan yang kuat.
Lampiran

FT

Lampiran merupakan data atau pelengkap yang menunjang penulisan Laporan PKL,
yang tidak dapat diletakkan pada Isi Laporan karena akan mengganggu
kesinambungan pembacaan. Lampiran dikelompokkan menurut jenisnya masing-

A

masing. Pada umumnya Lampiran terdiri dari:

gambar, tabel, desain, flowchart, dan lain-lain;

•

surat keterangan dari perusahaan tempat kegiatan PKL dilakukan;

•

dokumen-dokumen yang dapat mendukung Laporan PKL

•

dan lain-lain

R

•

D

2.
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BAB 4
TATA CARA PENULISAN LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Format dan tata cara penulisan Laporan PKL dimaksudkan agar setiap
mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing PKL dapat menghasilkan karya tulis
berupa Laporan PKL yang rapi dan seragam. Format dan tata cara penulisan Laporan
PKL mengacu pada format dan tata cara penulisan Tugas Akhir yang terdapat dalam
Pedoman Penulisan Tugas Akhir Jurusan teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Hal ini dilakukan agar mahasiswa terbiasa dan terlatih menulis karya ilmiah dengan
format dan tata cara penulisan yang sama. Format dan tata cara penulisan Laporan PKL
meliputi : bahan dan ukuran kertas, pengetikan, penomoran, tabel gambar, dan lampiran,

Bahan dan Ukuran Kertas

A

4.1

FT

bahasa, penulisan nama dan penulisan daftar pustaka.

pada sampul, yaitu:

D

1. Naskah

R

Bahan dan ukuran kertas mencakup naskah, sampul, warna sampul dan tulisan

Naskah ditulis pada kertas HVS A4 minimal 80 gram dan tidak bolak balik.
2. Sampul
a. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis. Tulisan tercetak pada sampul
sama seperti pada halaman judul. Pada Laporan PKL sampul dijilid dengan
menggunakan sampul tebal (hard cover). Judul Laporan PKL, nama penulis,
Jurusan/program studi, tahun pembuatan supaya ditulis juga disisi jilidan.
b. Format untuk halaman judul seperti Lampiran-20 adalah sebagai berikut.
•

Semua tulisan dan lambang Politeknik Negeri Lhokseumawe diketik rata
tengah dengan spasi 1. Jarak antar phrase diatur secara proporsional dalam
halaman tersebut.

•

Semua kalimat menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan
ukuran 12 pitch kecuali judul ditulis dengan ukuran 14 pitch
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•

Judul PKL, nama dan nomor induk mahasiwa ditulis dengan huruf tebal
(bold) Times New Roman dengan ukuran 12 pitch.

•

Judul PKL, nama Jurusan/program studi dan tahun ditulis dengan huruf
kapital tebal (bold) Times New Roman dengan ukuran 14 pitch.

•

Lambang Politeknik Negeri lhokseumawe berdiameter ± 5 cm dibuat
simetris di tengah-tengah halaman dengan warna hitam.

3. Warna Sampul
Untuk Jurusan Teknik Sipil, warna sampul yang ditetapkan adalah
........................ ......... ...................................................................

diberikan Strip Warna

................................................
Pengetikan

FT

4.2

Pada pengetikan disajikan : jenis huruf, bilangan dan satuan, jarak baris, batas
tepi, pengisian ruangan, alinea baru, permulaan kalimat, judul dan sub judul perincian ke

Huruf yang digunakan

R

1.

A

bawah, dan letak simetris

Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman.

D

a. Naskah diketik dengan huruf tegak, Times New Roman dengan ukuran 12 pitch
untuk seluruh naskah harus dipakai jenis dan ukuran huruf yang sama.
b. Untuk tujuan tertentu dapat digunakan huruf miring, huruf tebal, tulisan dengan
tanda petik. Huruf miring digunakan untuk istilah asing, variabel, dan
persamaan; huruf tebal untuk judul bab dan sub bab; dan tanda petik untuk
kutipan.
c. Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik ditulis
dengan tinta hitam atau huruf tebal.
2.

Bilangan dan satuan
a.

Bilangan ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat, sebagai contoh:
satu “m” sama dengan “100 cm”.

b.

Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik, sebagai contoh
panjang jalan 10,50 km.
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c.

Satuan ditulis tanpa titik di belakangnya, kecuali pada kalimat, misalnya: m, g,
kg, kal, dll.

3.

Jarak antar baris (spasi)
a. Jarak antara baris yang satu dengan baris yang berikutnya adalah 1,5 (satu koma
lima) spasi;
b. Jarak antara penunjuk bab dengan judul bab adalah 2 (dua) spasi;
c. Jarak antara judul bab dengan teks pertama yang ditulis atau antara judul bab
dengan judul sub bab adalah 3 spasi;
d. Jarak antara judul sub bab dengan baris pertama teks adalah 2 spasi dan alinea
teks diketik menjorok kedalam 5 ketukan;
e. Jarak antara baris akhir teks dengan judul sub bab berukutnya adalah 4 spasi;
Jarak antara teks dengan tabel, gambar grafik, diagram, adalah 3 spasi;

FT

f.

g. Alinea baru diketik menjorok ke dalam tujuh ketukan (0,63 cm) dari margin kiri
teks, jarak antar alinea adalah satu spasi; dan

Batas penulisan atau margin

R

4.

A

h. Penunjuk bab dan judul bab ditempatkan pada halaman baru;

5.

•

Pinggir Atas / Top

:

4 cm

•

D

Batas-batas pengetikan ditinjau dari tepi kertas dapat ditentukan sebagai berikut :

Pinggir Bawah / Bottom

:

3 cm

•

Pinggir Kiri / Left

:

4 cm

•

Pinggir Kanan / Right

:

3 cm

Pengisian ruangan
Ruangan yang terdapat pada halaman naskah harus diisi penuh, dengan pengetikan
dari batas tepi kiri sampai batas tepi kanan, kecuali kalau akan mulai dengan alinea
baru, pesamaan, tabel, gambar, sub judul, atau hal-hal yang khusus. Penulisan
naskah setelah naskah dan sub bab dimulai dari batas tepi kiri.

6.

Alinea baru
Alinea baru dimulai pada ketukan yang ke-6 dari batas tepi kiri, atau pada jarak 1.27
cm atau 1(satu) tab dari batas tepi kiri.
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7.

Judul bab dan sub bab
a. Judul bab bisa ditulis dengan Times New Roman dengan huruf besar (kapital) 14
pitch atau dengan Arial (13 pitch) dan simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas
tanpa diakhiri dengan titik. Judul bab dan sub bab juga ditulis dengan huruf
tebal. Nomor bab dan judul bab ditulis dengan baris yang berbeda dengan
spasi 1
b. Judul sub bab orde 1 diketik mulai dari batas tepi kiri, huruf awal setiap kata
diketik dengan huruf besar (kapital), kecuali kata penghubung dan kata depan,
tanpa diakhiri dengan titik.
c. Judul sub bab orde 2 diketik mulai dari batas kiri, hanya huruf pertama saja
yang berupa huruf besar tanpa diakhiri dengan titik.
d. Judul Sub bab orde 1 dan orde 2 ditulis dalam huruf tebal.
Perincian ke bawah

FT

8.

Jika pada penulisan naskah ada perincian yang harus disusun ke bawah, maka nomor

A

urut dengan angka atau huruf sesuai dengan derajat perincian. Penggunaan garis

9.

Letak simetris

R

penghubung (-) yang ditempatkan di depan rincian tidak dibenarkan.

pengetikan.

D

Gambar, tabel, judul bab ditulis rata tengah atau simetris terhdap tepi kiri dan kanan

10. Header dan Footer (hanya di halaman “Isi Laporan”)
Header dan Footer ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 8 pitch
(ukuran sebenarnya) yang diletakkan dari tepi 12.7 point. Pada Header di sebelah
kiri berisi nama peserta PKL (jika terlalu panjang maka perlu disingkat sedemikian
sehingga unik) dan di sebelah kanan diberi tulisan “Laporan Praktek Kerja
Lapangan”. Untuk Footer di sebelah kiri berisi nama proyek tempat dilaksanakan
PKL, sedang sebelah kanan berisi nomer halaman yang mengikuti ketentuan
tersendiri.
11. Punggung Halaman Sampul
Pada punggung Halaman sampul dicantumkan klasifikasi (Laporan Praktek Kerja
Lapangan), judul, nama penulis dan NIM yang seluruhnya ditulis dengan Times New
Roman 10 pitch. Batas atas 2 cm dan batas bawah 2 cm.
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4.3

Penomoran
Bagian ini dibagi menjadi penomoran judul bab, halaman, rincian (bullets),

tabel, gambar dan persamaan.
1.

Judul Bab, Sub Bab dan Sub-Sub Bab
a) Penomoran bab menggunakan angka Romawi kapital. Penulisan nomor dan
judul bab di tengah dengan huruf besar;
Contoh :
BAB I
PENDAHULUAN

FT

b) Penomoran sub bab menggunakan angka latin diketik pada margin sebelah
kiri. Penomoran bagian sub Bab disesuaikan dengan nomor bab
Contoh :
Latar Belakang

1.2

Maksud dan Tujuan

R

A

1.1

D

1.2.1 Maksud PKL
1.2.2 Tujuan PKL
2.

Halaman
a) Penomoran bagian awal Laporan PKL, mulai dari halaman judul sampai
dengan halaman daftar lampiran menggunakan angka romawi kecil ( i, ii, iii,
iv,..dst );
b) Halaman judul dan halaman pengesahan pembimbing tidak diberi nomor
urut halaman, tetapi diperhitungkan sebagai halaman i dan halaman ii;
c) Nomor halaman diletakkan pada bagian atas sebelah kanan, dengan
penempatan sebagaimana diatur default pada microsoft word;
d) Penomoran mulai dari Bab I sampai dengan bab terakhir menggunakan
angka latin (1.2.3…..dst), diletakkan pada lajur atas sebelah kanan;
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e) Pada setiap halaman yang bertajuk (PENDAHULUAN, TINJAUAN PKL,
HASIL PELAKSANAAN PKL, serta PENUTUP) mulai dari bab I
sampai dengan bab terakhir nomor halaman diletakkan pada bagian bawah
kanan;
f) Penomoran bagian akhir Laporan, mulai dari DAFTAR PUSTAKA
menggunakan angka Desimal diletakkan pada bagian atas sebelah kanan;
g) Pada tiap halaman yang bertajuk (DAFTAR PUSTAKA) menggunakan
angka arab diletakkan pada bagian bawah persis ditengah-tengah; dan
h) Nomor halaman bagian akhir ini merupakan kelanjutan nomor halaman
bagian inti.
3.

Rincian

FT

a. Jika dalam uraian terdapat perincian yang dinyatakan dengan butir-butir,
penomoran menggunakan huruf a, b, c dst.

b. Sub perincian orde pertama dinyatakan dengan angka seperti 1. 2. dst.

A

Sedangkan perincian orde yang lebih kecil bisa menggunakan simbol (-, ♦,●,▲,

Tabel

D

4.

R

dll).

Judul tabel ditulis dengan angka Latin yang terdiri atas 2 bilangan yang
dipisahkan dengan tanda titik. Bilangan pertama menunjukkan nomor bab dan
bilangan kedua menunjukkan nomor tabel pada bab yang bersangkutan. Nomor
tabel dan judul tabel dipisahkan dengan spasi tanpa titik. Apabila judul tabel
(daftar) lebih dari 1 baris, jarak ketikan baris berikutnya adalah 1 spasi.
Tabel 2.2 Nilai Indeks Plastisitas dan Jenis Tanah
No

Nilai PI (%)

Sifat

Jenis Tanah

Kohesi

1

0

Non Plastis

Pasir

Non Kohesif

2

<7

Plastisitas Rendah

Lanau

Kohesif Sebagian

3

7 -17

Plastisitas Sedang

Lempung
Berlanau

Kohesif

4

> 17

Plastisitas Tinggi

Lempung

Kohesif

Sumber : Hardiyatmo, H., C. 1992
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5.

Gambar
Gambar ditulis dengan angka Latin yang terdiri atas 2 bilangan yang dipisahkan
dengan tanda titik. Bilangan pertama menunjukan nomor bab dan bilangan kedua
menunjukkan nomor urut gambar pada bab yang bersangkutan. Nomor gambar

FT

dan judul gambar dipisahkan dengan spasi tanpa titik.

Proses pemasangan bekisting dan tulangan pada pondasi
sumuran
Sumber : Penulis
Persamaan

D

6.

R

A

Gambar 2.1

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus matematik, reaksi kimia, dan lainlainnya ditulis dengan angka Arab yang terdiri dari bilangan yang dipisahkan
dengan tanda - (garis datar) dan diberi jarak spasi 1,5 antar persamaan dengan
menyertakan nomor bab dan ditempatkan di dekat batas tepi kanan.
. ................................................ (2.1)

4.4

Penulisan Tabel dan Gambar
Bagian ini akan membahas masalah tentang cara penulisan tabel dan gambar.

1.

Tabel
a. Judul tabel ditulis dengan huruf kapital hanya pada bagian awal kalimat,
tanpa diakhiri dengan titik.
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b. Nomor tabel yang diikuti dengan judul tabel ditempatkan di atas tabel dan
diketik rata tengah sejajar dengan tabel dan nomor tabel dicetak tebal.
c. Tabel tidak boleh dipenggal, kecuali kalau tidak mungkin diketik dalam satu
halaman. Pada halaman lanjutan tabel, dicantumkan dengan nomor tabel dan
kata lanjutan, tanpa judul.
d. Kolom-kolom diberi nama dan dijaga agar pemisahan antara yang satu
dengan lainnya cukup tegas.
e. Tabel yang karena ukurannya dibuat memanjang kertas, maka bagian
atasnya diletakkan pada sisi kiri kertas.
f.

Tabel yang terdiri lebih dari 2 halaman atau harus dilipat, maka sebaiknya
ditempatkan pada lampiran.

g. Nama kolom atau baris dalam tabel dan isi tabel ditulis dengan huruf yang

Gambar

a. Nama gambar dan kata keterangan pada gambar ditulis dengan huruf yang

A

lebih kecil untuk membedakan antara isi tulisan dan keterangan.
b. Judul gambar ditulis dengan huruf kapital hanya pada awal kalimat, dan

R

tanpa diakhiri tanda titik.

c. Nomor gambar yang diikuti dengan nama gambarnya diletakkan di bawah

D

2.

FT

lebih kecil untuk membedakan antara isi tulisan dan keterangan tabel.

gambar dan diketik rata kiri sejajar dengan gambarnya. Nomor gambar juga
ditulis dengan huruf tebal.
d. Gambar tidak boleh dipenggal.
e. Keterangan gambar dituliskan di bawah gambar dan tidak boleh pada
halaman lain.
f.

Gambar yang dibuat memanjang kertas, maka bagian atasnya diletakkan
pada sisi kiri kertas.

g. Letak gambar diatur supaya simetris.
h. Gambar yang karena ukurannya harus dilipat agar ditempatkan pada
lampiran.
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4.5

Bahasa
Bagian ini menguraikan tentang bahasa yang dipakai, istilah, dan kesalahan

yang sering terjadi.
1.

Bahasa yang dipakai
a. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku, baik dan benar
dengan tetap memperhatikan kelaziman pemakaiannya. Setiap kalimat
minimum mempunyai subyek dan predikat serta dengan obyek dan atau
keterangan bila diperlukan. Kalimat dibuat efektif dan jelas.
b. Kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang, seperti : saya,
aku, kami, kita, engkau dan lain-lain, tetapi dibuat dalam bentuk pasif. Tetapi
untuk prakata pada penyajian ucapan terima kasih, kata ganti orang diganti

FT

dengan kata penulis.
c. Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat ditulis dalam bahasa Inggris,
jika mahasiswa dianggap mampu dan berdasarkan persetujuan dosen

Istilah

R

2.

A

pembimbing.

Istilah yang dipakai adalah istilah yang sudah di Indonesiakan, jika terpaksa harus

D

memakai istilah bahasa asing, maka penulisannya dengan cetak miring. Istilah
berupa singkatan ditulis lengkap pada pemunculan pertama dimana singkatannya
ditulis dalam kurung dan untuk selanjutnya dapat ditulis singkatannya saja.
3.

Kesalahan yang sering terjadi
a. Kata hubung, seperti kata sehingga, dan, sedangkan tidak boleh dipakai untuk
memulai suatu kalimat.
b. Kata dimana, dari, dan dari pada supaya digunakan secara tepat. Khusus untuk
keterangan rumus dipakai kata “dengan” bukan kata “dimana”.
c. Awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di.
Contoh :
▪

Kue ini dibeli di pasar.

▪

Ali pergi ke kota untuk mencari kesuksesan.

d. Tanda baca harus digunakan dengan tepat.
e. Penulisan huruf besar sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar.
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Aturan Pengutipan
Aturan-aturan pengutipan yang digunakan sebagai berikut:
a) untuk penyederhanaan pengutipan, maka judul materi yang diacu tidak
diletakkan di bagian bawah pada halaman yang bersangkutan tapi
diletakkkan jadi satu dengan daftar pustaka
b) Sumber acuan diletakkan pada bagian akhir kutipan : (Date, 1995)
c) Jika kutipan kurang atau sama dari tiga baris diberikan tanda kutip pada awal
dan akhir, spasi tetap biasa.
d) Jika kutipan lebih dari tiga baris tidak perlu diberi tanda kutip, tetapi
pengetikan dengan satu spasi
Contoh:

FT

Untuk membuat perangkat ajar berbasis web, maka harus dipahami tentang
cara pembuatan halaman web, karena perangkat ajar yang akan dibuat terdiri
dari halaman-halaman web yang saling terhubung. Ada beberapa hal yang
harus diperhatikan dalam membangun halaman web (Oetomo, 2002:200)

A

Atau:

R

Menurut Suherman (2002:200) : Untuk membuat perangkat ajar berbasis
web, maka harus dipahami tentang cara pembuatan halaman web, karena
perangkat ajar yang akan dibuat terdiri dari halaman-halaman web yang
saling terhubung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
membangun halaman web.

D

4.6

e) Kutipan panjangnya kurang dari 4 baris, diketik seperti pada pengetikan teks
biasa dan diberi tanda kutip (“) pada awal dan akhir kutipan.
Contoh:
Menurut Rochmawati (1997:300) “Perangkat Ajar (PA) adalah perangkat
lunak

komputer

yang

dirancang

untuk

memudahkan

proses belajar

mengajar“.
f) Jika kutipan itu ada bagian yang dihilangkan beberapa kata/kalimat, maka
pada bagian yang dihilangkan tersebut digantikan dengan titik sebayak tiga
titik.
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Contoh:
“…sehingga dapat digabungkan dengan tampilan huruf-huruf yang menarik,
gambar-gambar, animasi, file suara dan video yang tidak terbatas jumlahnya
…” (Afrianto, 1999:21)
g) Jika sumber kutipan merujuk ke sumber lain, maka sumber kutipan yang
ditulis adalah tetap sumber kutipan yang digunakan pengutip tetapi dengan
menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebu t dan ditulis dalam
tanda petik tunggal „ ‟.
Contoh:
Menurut Vidila (dalam Rahayu, 1997: 36) “ Komputer dalam kegiatan

4.7

Penulisan Daftar Pustaka

FT

akademik memiliki berbagai peran. Peran-peran tersebut dapat…‟

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang digunakan dalam penulisan uraian dan

A

disusun ke bawah menurut abjad nama akhir dari nama penulis pertama.

R

1. Buku

D

Nama penulis, tahun terbit, judul buku ditulis dengan huruf miring, jilid ke,
terbitkan ke, nomor halaman yang diacu (kecuali kalau seluruh buku) nama
penerbit, dan kotanya.
Contoh :
Ranga-Raju, K.G., 1981 Flow Through open Channels, Tata McGraw – Hill, New
Delhi.
Evan, J.T., Gomm, J.B., Williams, D., Lisboa, P.J.G. and To, Q.S., 1993,
Application of Neural Networks to Modelling and Control, Chapman and Hall,
London, UK.
2. Majalah ilmiah
Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan (dicetak miring), nama majalah dengan
singkatan resminya, nomor terbitan, dan nomor halaman yang diacu.
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Contoh :
Takahashi, T., 1978, Mechanical Characteristics of Debris Flow, Journal of
Hydraulics Division, ASCE, Vol. 106, No. HY3, p. 381-396.
Rivals, I., and Personnaz, L., 2000, Nonlinear Internal Model Control Using
Neural Networks: Application to Processes with Delay and Design Issues,
IEEE transaction on Neural Networks, Vol.11, No. 1, p. 80-90.
3. Konferensi ilmiah
Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan (dicetak miring), nama konferensi dengan
singkatan resminya, tempat, tanggal pelaksanaan dan nomor halaman yang diacu
jika ada/CDROM.
Contoh :

FT

Sugiman, Paryanto, D.S., Danny, A., 2007, Sifat Mekanik Polyester Tak Jenuh
dengan Bahan Pengisi (Filler) Fly-Ash, Proceeding Seminar Nasional Teknik
Mesin, Universitas Kristen Petra Surabaya, 14-15 Februari 2007.
4. Internet

A

Nama Penulis, tahun publikasi, judul artikel, sumber alamat website, diakses

Contoh:

R

tanggal (sebaiknya dihindari).

D

NEC, 2004, Flame Resistant Polycarbonate Based on Fly Ash, 13th Polymer
Material Forum held by the Society of Polymer Science, Japan, November 12,
tersedia di www. Azom.com, diakses 22-01-2007.
5. Lain-lain
Buku yang tidak ada pengarangnya nama penulis diganti dengan anonim
(sebaiknya di hindari).
4.8

Penulisan Lampiran
Penulisan Lampiran mengikuti tata aturan penulisan sebagai berikut :
1. Lampiran disusun berdasarkan urutan penyebutan didalam naskah/teks.
2. Judul lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 pts
dan nomor lampiran menggunakan angka Latin.
3. Nomor halaman melanjutkan nomor halaman sebelumnya.
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4.9

Penulisan Softcopy Laporan dalam BentukCD
aporan PKL merupakan bukti tertulis bagi institusi bahwa yang bersangkutan

pernah melaksanakan praktek kerja lapangan selama 7 (tujuh) minggu. Oleh karena itu
bukti-bukti tersebut perlu disiapkan dan diserahkan ke jurusan dalam bentuk hardcopy
dan softcopy.
Softcopy dokumen laporan PKL yang dikumpulkan selain file-file Laporan PKL,
juga bukti-bukti digital yang dikumpulkan selama melaksanakan praktek kerja lapangan.
Bukti-bukti digital yang dimaksud adalah foto-foto atau rekaman video selama
pelaksanaan PKL, atau juga gambar-gambar perencanaan dan perancangan (file
AutoCAD). Selanjutnya keduanya disimpan dalam satu CD tetapi dipisahkan dalam folder
tersendiri, dan disarankan untuk diberi nama Laporan_PKL dan Data_Digital_PKL.
Selanjutnya dalam folder Laporan_PKL berisi versi digital dari Laporan PKL

FT

sebagai berikut :
1. Laporan PKL

A

a. Bagian Awal
Sampul

•

Judul

•

Pengesahan

•

Prakata

•

Daftar Isi

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Daftar Lampiran

D

R

•

b. Bagian Utama
•

BAB I

PENDAHULUAN

•

BAB II

DAFTAR PUSTAKAN DAN DASAR TEORI

•

BAB III

PELAKSANAAN PKL

•

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

•

BAB V

PENUTUP
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c. Bagian Akhir
•

Daftar Pustaka

•

Lampiran

2. Data Digital:
a. Gambar-gambar desain dan perencanaan (autoCAD)
b. Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

D

R

A

FT

c. Video pelaksanaan pekerjaan
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BAB V
PENUTUP

Demikianlah buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat untuk
dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PKL di Jurusan Teknik Sipil. Buku
Pedoman PKL ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan
diperbaiki sebagaimana mestinya, bilamana terdapat kekurangan, untuk penyempurnaan

D

R

A

FT

lebih lanjut.

41 - 42

Panduan Praktek Kerja Lapangan
Jurusan Teknik Sipil - PNL

DAFTAR PUSTAKA
Cryer, Pat, 2006, The Research Student’s Guide to Success, Third Edition, England,
McGraw-Hill.

D

R

A

FT

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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LAMPIRAN 01

DATA PRIBADI MAHASISWA

:

………………………………………………………………

NIM

:

………………………………………………………………

Tempat, Tanggal Lahir

:

………………………………………………………………

Alamat Asal (lengkap)

:

………………………………………………………………

Alamat di Lhokseumawe
(lengkap)

:

………………………………………………………………

No. Telp/ HP

:

……....………………………………………………………

Tempat PKL

:

……....………………………………………………………

Judul PKL

:

A

FT

Nama lengkap

R

……....………………………………………………………

D

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Demikian data ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila data tersebut salah, saya sanggup
dikenai sanksi akademis.
Buketrata, ………………………….
Mahasiswa,

____________________________
NIM.
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LAMPIRAN 02

DESKRIPSI LOKASI / OBYEK
PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
1. Tempat PKL

:

...................................................................................................
.............................................................................................................
(Nama Instansi Pemerintah / BUMN / Perusahaan Swasta)

2. Alamat

:

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






Pemberi Tugas (Pemilik Proyek)
Pelaksanaan
Pengawasan
Operasi dan Pemeliharaan

4. Judul Pekerjaan / Proyek

:

FT

3. Lingkup Bidang Pekerjaan

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

D

6. Proses Pengadaan Proyek
:
 Lelang / Tender
 Penunjukan Langsung
 Swakelola

R

A

5. Lingkup Materi / Topik
:
 Teknologi Konstruksi Bangunan Air
 Manajemen Konstruksi

7. Nilai / Biaya Proyek
 Pelaksanaan




:

Rp. ................................................................................................
( ≥ Rp. 1 milyar)

Pengawasan

( ≥ Rp. 250 Juta)

Operasi dan Pemeliharaan (Pemilik Proyek)

( ≥ Rp. 200 Juta)

8. Deskripsi Pekerjaan /Proyek :
(Uraikan tentang item-item pekerjaan pada proyek di lokasi PKL yang sedang berlangsung saat ini dan akan
dikerjakan pada waktu 3 (tiga) bulan berikutnya sesuai dengan waktu pelaksanaan PKL)
……………………………………………………………..………………………………….…………………………
……………………………………………………………..………………………………….…………………………
……………………………………………………………..………………………………….…………………………
Catatan :



Buketrata, ………………………….
Mahasiswa,

Beri tanda X

Form dibuat rangkap 2 (dua), diserahkan kepada
koordinator PKL dan sebagai Arsip Mahasiswa

____________________________
NIM. ............................................
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LAMPIRAN 03

SURAT TUGAS KURIKULER
No. ............/PL.20/R1.1/KM/2018

Ketua Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe menerangkan bahwa:

1.

Nama

: ..................................................

NIM

: ..................................................

Program Studi

: Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

Yang bersangkutan adalah benar mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe yang terdaftar pada
Semester Ganjil Tahun Akademik 20...../20.......
Yang bersangkutan sedang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu tugas

FT

2.

yang dibebankan pada kurikulum Program Studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Surat Tugas Kurikuler ini diberikan sebagai tanda pengenal untuk melaksanakan PKL.

4.

Mohon kepada yang berwenang dapat memberi bantuan yang diperlukan untuk kelancaran

A

3.

D

R

pelaksanaan kegiatan yang dilakukannya.

Pas Photo 4x6 cm
Pria:
Latar Merah
Pakaian Putih
Jas Almamater
Wanita:
Latar Biru
Pakaian Putih
Jas Almamater

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Buketrata–Lhokseumawe
: ........................................

Ketua Jurusan TeknikSipil,

Dr. Edi Majuar, ST, M.Eng. Sc
NIP. 19671224 199802 1 001
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LAMPIRAN 04

LAMPIRAN SURAT TUGAS KURIKULER
No. ............/PL20/R1.1/KM/2018
Nama
NIM
Program Studi

Instansi/Lembaga
yang dikunjungi

Tanda Tangan
Pimpinan/Pejabat

Keterangan*

D

R

A

FT

Tanggal

: ..................................................
: ..................................................
: Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

*

Diisi oleh Instansi/Lembaga yang dikunjungi terkait Mahasiswa ybs dapat diterima atau tidaknya untuk
melaksanakan PKL.
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LAMPIRAN 05

Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
:

............/PL.20/R1.1/KM/2018
1 (satu) berkas
Izin Praktek Kerja Lapangan

Buketrata, .....................................

Yth.
.......................................................................
di –
Tempat

Dengan hormat,

FT

Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada pekerjaan konstruksi sebagai salah satu syarat akademik.

A

Menindaklanjuti hal tersebut maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima
mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe yang tersebut di bawah untuk
melaksanakan PKL pada pekerjaan konstruksi di bawah wewenang Bapak/Ibu:
: ..................................................

NIM

: ..................................................

Program Studi

: Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

D

R

Nama

Praktek Kerja Lapangan tersebut akan dilakukan selama 7 (tujuh) minggu, terhitung sejak adanya
persetujuan. Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu agar dapat kiranya mengarahkan mahasiswa
yang bersangkutan selama melakukan Praktek Kerja Lapangan.
Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Ketua Jurusan Teknik Sipil

Dr. Edi Majuar, ST., M.Eng.Sc
NIP. 19671224 199802 1 001
Tembusan:
1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip
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LAMPIRAN 06

DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nama Mahasiswa

:

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

NIM

:

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

Tempat PKL

:

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

Minggu Ke
HARI

:

............................. (Tanggal .................... s.d ............................ 2018)

URAIAN PEKERJAAN DAN KEGIATAN

*

TANDA
TANGAN
MHS PKL

PARAF
PEMBIMBING
LAPANGAN

FT

SENIN

A

SELASA

KAMIS

D

R

RABU

JUM’AT

SABTU

MINGGU

Catatan : (*) Kegiatan Perorangan

........................, ....................................................
Pembimbing Lapangan,

(Tanda Tangan dan Stempel)

.................................................................
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LAMPIRAN 08

PERMOHONAN DATA PENDUKUNG PKL

Yth. Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Lhokseumawe
di
Tempat

Dengan Hormat,
Melalui surat ini kami mengajukan permohonan data pendukung untuk melengkapi

1. Data pendukung yang diperlukan :

FT

penyusunan Laporan PKL sebagai berikut :

A

1) ………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………

R

3) ………………………………………………………………………………

D

2. Surat Keluar ditujukan :

Yth, …………………………………………….
di. ………………………………………………
3. Tembusan Surat :
a. ………………………………………………………………………………
b. ………………………………………………………………………………
Demikian surat kami, atas perhatian dan bantuannya disampaikan terima kasih.
Mengetahui,
Dosen Pembimbing PKL

Buketrata,
Mahasiswa PKL

.......................................................................
NIP. ..............................................................

.......................................................................
NIM. ..............................................................

Catatan :
-

Pengisian permohonan Data Pendukung PKL harus lengkap dan jelas
Untuk pengisian data yang diperlukan harus atas persetujuan dosen pembimbing PKL
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LAMPIRAN 09
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
:

............/PL.20/R1.1/KM/2018
1 (satu) berkas
Permohonan Data Laporan PKL

Buketrata, .....................................

Yth. .......................................................................
di –
.... ...................................................................

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa Program

Studi

Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe

FT

berikut ini :
: .....................................................................................................

NIM

: .....................................................................................................

Tempat PKL

: .....................................................................................................

Judul PKL

: .....................................................................................................

Data yang Diperlukan

: 1. .....................................................................................................

R

A

Nama

2. .....................................................................................................

D

3. .....................................................................................................
3. .....................................................................................................

Mohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan data seperti tersebut diatas, untuk melengkapi
Laporan PKL yang bersangkutan.
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Buketrata,
Ketua Jurusan Teknik Sipil
Politeknik Negeri Lhoksemawe

DR. Edi Majuar ST., M.Eng.Sc.
NIP. 196712241998021001
Tembusan :
1. Jurusan
2. Yang bersangkutan
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LAMPIRAN 10
Nama Instansi / Perusahaan

:

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

Alamat

:

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

Judul PKL

:

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

Nama / NIM

:

................................................ / ...................................................
Paraf
Pembimbing

A

FT

Uraian Kegiatan Asistensi dan Konsultasi

R

Tanggal

D

No

........................, ....................................................
Pembimbing Lapangan,
(Tanda TanganNama, dan Stempel)

.................................................................
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LAMPIRAN 11
Judul PKL

:

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

Lokasi PKL

:

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

Nama / NIM

:

................................................ / ...................................................
Paraf
Pembimbing
PKL

A

FT

Uraian Kegiatan Asistensi dan Konsultasi

R

Tanggal

D

No

Buketrata, .................................................
Pembimbing PKL,

.................................................................
NIP.
.............................................................
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LAMPIRAN 12

SURAT KETERANGAN
SELESAI MELAKSANAKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)
Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing Lapangan PKL atas nama :
Nama

:

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

NIM

:

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

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Praktek Kerja
Lapangan dengan judul :
“ …………………………………………………………………………………………………………

FT

………………… ………………………………….........................................................................……
……………………………………....................……………………………………………………….. “

D

R

A

Demikian untuk diketahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

........................, ....................................................
Pembimbing Lapangan,
(Tanda Tangan, Nama dan Stempel)

.................................................................
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LAMPIRAN 13

LEMBAR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN
Nama Mahasiswa

: ................................................................................................................

NIM

: .................................................................................................................

Jurusan / Program Studi

: Teknik Sipil / Program Studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

Judul PKL

: ................................................................................................................
..............................................................................................................

Lama Praktek

: 7 minggu mulai tanggal ........................... s.d ............................

A. KETRAMPILAN KHUSUS (60 %)

NILAI KOMPONEN
50

60

70

80

90

100

2. Ketrampilan Dasar Terhadap Bidang Pekerjaan

50

60

70

80

90

100

3. Kuantitas Pekerjaan (Quantity Surveying)
4. Kualitas Pekerjaan (Quality Surveying)

FT

1. Pengetahuan Dasar Terhadap Bidang Pekerjaan

5. Waktu/Kecepatan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan

60

70

80

90

100

50

60

70

80

90

100

50

60

70

80

90

100

A

Jumlah

50

R

JUMLAH A (0,60 x Jumlah)
B. SIKAP / KEPRIBADIAN (40 %)

NILAI KOMPONEN
50

60

70

80

90

100

50

60

70

80

90

100

50

60

70

80

90

100

4. Kejujuran

50

60

70

80

90

100

5. Tanggung Jawab

50

60

70

80

90

100

6. Kreativitas / Inisiatif

50

60

70

80

90

100

7. Motivasi

50

60

70

80

90

100

8. Kerjasama Tim

50

60

70

80

90

100

D

1. Kedisiplinan
2. Sopan Santun
3. Komunikasi

Jumlah
JUMLAH B (0,40 x Jumlah)
NILAI AKHIR (JUMLAH A + JUMLAH B)

Mengetahui ,
PT/CV. .................................................
(Pimpinan Perusahaan/Instansi Pemerintah)

(Tanda Tangan, Nama dan Stempel)

.............................................................
NIP/NIK. .............................................

........................, ....................................................
Pembimbing Lapangan
(Tanda Tangan, Nama )

...............................................................................
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LAMPIRAN 14

LEMBAR PENILAIAN DOSEN PEMBIMBING PKL
Nama Mahasiswa

: .................................................................................................

NIM

: .........................................................................................................................

Jurusan / Program Studi

: Teknik Sipil / Program Studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

Judul PKL

: .........................................................................................................................
........................................................................................................................

Lama Praktek

NO.

: 7 minggu mulai tanggal ........................... s.d ............................
PROSENTASE

KOMPONEN

40 - 50

51 - 65

66 - 80 81 - 100

NILAI
(% x NK)

FT

(%)

NILAI KOMPONEN (NK)

1

Proses Penyusunan Laporan

20

2

Tata Tulis Laporan

3

Kedalaman Materi

4

Pemahaman dan Penguasaan Materi

A

20

D

R

30
30

JUMLAH

Buketrata, ....................................................
Dosen Pembimbing PKL

(Tanda Tangan dan Nama/NIP )

.....................................................................
NIP. ............................................................

13 | L a m p i r a n

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNIK SIPIL
Jalan Banda Aceh – Medan Km. 280,3 Buketrata, Lhokseumawe, 24301 P.O. Box 90
Telepon (0645) 42670, 42785; Fax 42785; Web: www.pnl.ac.id

LAMPIRAN 15

LEMBAR PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Nama Mahasiswa

: .................................................................................................

NIM

: .........................................................................................................................

Jurusan / Program Studi

: Teknik Sipil / Program Studi Diploma 3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air

Judul PKL

: .........................................................................................................................
......................................................................................................................

Lama Praktek

NO

: 7 minggu mulai tanggal ........................... s.d ............................
PROSENTASE

KOMPONEN

Penilaian Pembimbing Lapangan

2

Penilaian Pembimbing PKL

50

R

JUMLAH
KLASIFIKASI

D

KLASIFIKASI NILAI :

(% x NK)

50

A

1

NILAI

FT

(%)

NILAI
KOMPONEN
(NK)

85 – 100 = A (Istimewa )
70 – 84

= B (Bagus )

56 – 69

= C (Cukup )

40 – 55

= D (Kurang )

Buketrata, ....................................................
Koordinator PKL

(Tanda Tangan dan Nama/NIP )

.....................................................................
NIP. ............................................................
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D
FT

A

R

