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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, akhirnya 
buku Pedoman Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) mahasiswa/i 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer (STMIK) 
AKBA diterbitkan sebagai pedoman dalam kegiatan kerja 
praktek dan penyususunan laporan kerja praktek. 

Penyusunan Buku Pedoman ini dilakukan semaksimal 
mungkin dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan 
secara terus menerus. Namun demikian, kekurangan dan 
kesalahan dan mungkin sulitnya operasional dapat terjadi pada 
saat pelaksanaan. Untuk itu perlu diperbaiki, disempurnakan dan 
dikembangkan secara berkala dimasa mendatang. Buku ini 
merupakan pedoman resmi yang disusun oleh tim dalam rangka 
memudahkan dan mengarah rencana studi mahasiswa.  

Secara garis besar, buku ini berisikan petunjuk dan 
penjelasan mengenai pembuatan laporan Kuliah Kerja 
Lapangan Plus (KKLP). Buku ini diharapkan dapat menjadi 
rujukan bagi mahasiswa pada saat penyelesaian studi. Dengan 
selesainya penyusunan buku pedoman ini, tim penyusun 
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 
pihak-pihak yang telah terlibat secara aktif dalam proses 
penyusunan sampai dengan Penerbitan. Buku ini diharapkan 
dapat bermanfaat bagi pembaca dan penggunanya. 
 
 

Wassalam 
Ketua 

 
 
 
 

Dr. H. ASKAR TALIANG, M.Si 
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BAGIAN I 
PENDAHULUAN 

Melihat perkembangan era pertumbuhan pengetahuan yang 
demikian pesat perkembangannya serta sejalan dengan program 
departemen pendidikan nasional yang dikenal dengan keterkaitan 
dan kesepadanan (link and match), maka menjadi tekad seluruh 
civitas akademika STMIK AKBA untuk terus mengembangkan 
dan meningkatkan mutu pendidikan agar mampu mengimbangi 
laju perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di masa 
mendatang. 

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan di STMIK AKBA, para 
mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan 
di bidang teknologi dan informasi semata, namun lebih penting 
lagi para mahasiswa yang telah selesai mengikuti pendidikan, 
juga akan memiliki keterampilan serta kemampuan untuk 
menerapkan ilmu yang dimilikinya, diterapkan dalam setiap 
pelaksanaan tugas di lapangan. Oleh karena itu, STMIK AKBA 
melaksanakan program Kuliah Kerja Lapang Plus (KKLP) bagi 
mahasiswa. KKLP merupakan bagian dari matakuliah yang 
tercantum dalam kurikulum dengan bobot 2 sks. 

Melalui program ini, setiap mahasiswa berkesempatan untuk 
dapat memahami serta menghayati pekerjaan sesungguhnya di 
lapangan. Di kampus pada umumnya mereka hanya menerima 
penjelasan dari dosen, sedangkan di lapangan dituntut untuk 
mengolah, menganalisa, bahkan memutuskan sendiri tentang 
apa yang akan dilakukannya. Perpaduan antara teori dan praktek 
inilah, yang akan memacu jiwa dan mental setiap mahasiswa 
yang senantiasa siap menghadapi kondisi lapangan yang terus 
akan berubah. 

A. Pengertian 

1. Pengertian  Kuliah Kerja Lapang Plus 

Secara sempit, pengertian Kuliah Kerja Lapang Plus adalah 
suatu latihan dengan menggunakan metode pendekatan 
laboratori. Kuliah Kerja Lapang Plus merupakan suatu 
kewajiban yang harus ditempuh dalam mengikuti suatu 
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program pendidikan. Kegiatan ini merupakan suatu latihan 
yang dirancang secara cermat untuk menciptakan suatu 
pengalaman kerja tertentu bagi mahasiswa yang dilakukan 
dalam suasana belajar.  

Mahasiswa yang melaksanakan program KKLP diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja tempat KKLP dan performa dari 
hasil pemecahan masalah yang diusulkan dan dapat 
memberikan penjelasan terhadap rancangan/desain dari 
suatu sistem yang diusulkan. 

Dengan melaksanakan atau Kuliah Kerja Lapang Plus, 
mahasiswa dilatih untuk mengenal dan menghayati ruang 
lingkup pekerjaan di lapangan, belajar mengadaptasi diri 
dengan lingkungan guna melengkapi proses belajar yang 
didapat di bangku kuliah. 

2. Laporan Kuliah Kerja Lapang Plus 

Laporan Kuliah Kerja Lapang Plus adalah laporan hasil 
pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Plus yang dibuat dalam 
bentuk karya tulis yang sistematis dan logis dengan 
menggunakan metode tertentu dalam memberikan 
penjelasan terhadap kondisi dan budaya kerja tempat Kuliah 
Kerja Lapang Plus, proses bisnis yang terjadi ditempat Kuliah 
Kerja Lapang Plus, permasalahan dan saran alternatif solusi 
terhadap permasalahan yang ditemukan tersebut. 

B. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Umum 

Kuliah Kerja Lapang Plus merupakan kegiatan yang harus 
ditempuh oleh setiap mahasiswa. Tujuan Umum 
dilaksanakan Kuliah Kerja Lapang Plus tersebut adalah: 

a. Untuk memberikan praktek kerja secara langsung serta 
menggali berbagai masalah/pekerjaan yang timbul di 
lapangan. 

b. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, baik 
secara teknis maupun hubungan kemanusiaan. 

c. Untuk membentuk perilaku positif bagi para mahasiswa 
peserta Kuliah Kerja Lapang Plus melalui penyesuaian diri 
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dengan lingkungan kerja tempat Kuliah Kerja Lapang 
Plus. 

d. Untuk memupuk rasa kebersamaan tim secara baik, 
terutama dalam mensukseksan suatu program kerja 

e. Untuk mengukur kemampuan masing-masing peserta, 
setelah yang bersangkutan berhadapan dengan berbagai 
masalah di lapangan. 

Dengan berbekal pengalaman latihan kerja di lapangan 
diharapkan para mahasiswa dapat mengetahui masalah-
masalah dari tingkat dasar dengan tingkat yang lebih tinggi 
yang ada di lapangan serta dapat merasakan bagaimana 
berinteraksi nyata dengan sesama karyawan dalam 
pekerjaan. 

Program Kuliah Kerja Lapang Plus bagi mahasiswa STMIK 
AKBA, merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani oleh 
setiap mahasiswa sehingga untuk Kuliah Kerja Lapang Plus 
ini dimasukkan sebagai satu mata kuliah wajib dengan bobot 
2 (dua) SKS. 

Untuk mengikuti Kuliah Kerja Lapang Plus tersebut, 
mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat tertentu di mana 
yang paling utama mahasiswa harus telah mendaftarkan diri 
untuk mengikuti program tersebut. 

2. Tujuan Khusus 

Dalam pelaksanaannya, STMIK AKBA akan menugaskan 
satu atau dua orang pembimbing lapangan yang bertugas 
membimbing, menilai atas hasil laporan dan presentasi. 
Tujuan khusus yang diharapkan dari Kuliah Kerja Lapang 
Plus antara lain: 

a. Agar mahasiswa mempunyai pengalaman praktek sesuai 
dengan program studinya.. 

b. Mahasiswa mempunyai gambaran nyata mengenai 
lingkungan kerjanya, mulai dari tingkat bawah sampai 
dengan tingkat yang lebih tinggi. 

c. Mahasiswa dapat mengisi masa liburan antar semester 
dengan sesuatu yang berguna dan menunjang 
keahliannya. 
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d. Kehadiran mahasiswa peserta Kuliah Kerja Lapang Plus, 
diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan 
baru bagi dirinya serta tempat Kerja Praktek. 

3. Manfaat 

Seperti diungkapkan di atas, bahwa program Kuliah Kerja 
Lapang Plus di STMIK AKBA merupakan suatu keharusan 
yang harus dilalui oleh setiap mahasiswa. Melalui kegiatan 
tersebut, di samping mahasiswa dapat mempraktekkan 
kemampuannya di lapangan, juga dapat menimba 
pengalaman kerja dari para pegawai tempat Kuliah Kerja 
Lapang Plus baik teknis maupun non teknis. Manfaat yang 
dapat diperoleh dari kegiatan Kuliah Kerja Lapang Plus 
antara lain: 

a. Bagi STMIK AKBA 

1) Untuk membantu memberikan pembekalan 
pengetahuan dan keterampilan kepada setiap 
mahasiswa tentang kondisi yang terdapat di 
lapangan secara nyata. 

2) Dapat lebih membuka wawasan bagi para 
mahasiswa untuk medapatkan pengetahuan melaui 
Praktek kerja di Lapangan 

3) Sebagai pewujudan program keterkaitan dan 
kesepadanan antar dunia pendidikan dan dunia 
industri. 

b. Bagi institusi penerima mahasiswa Kuliah Kerja Lapang 
Plus: 

1) Dapat saling tukar menukar informasi di bidang 
teknologi antara lembaga sebagai pengguna 
teknologi dengan perkembangan pengetahuan yang 
terjadi di lembaga Perguruan Tinggi. 

2) Sebagai upaya alih generasi di bidang teknologi 
informasi. 

3) Peserta Kuliah Kerja Lapang Plus dapat 
dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan-
pekerjaan rutin maupun proyek. 

4) Menilai kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa 
peserta Kuliah Kerja Lapang Plus. 
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C. Ruang Lingkup Tugas KKLP 

Kuliah Kerja Lapang Plus dilaksanakan, untuk melakukan 
pekerjaan-pekerjaan di lingkungan institusi yang memiliki 
kegiatan yang relevan dengan pendidikan/program studi yang 
diempuh oleh mahasiswa. Dalam pelaksanaannya setiap 
mahasiswa dituntut harus dapat memberikan manfaat bagi 
tempat kerjanya. Ini berarti bahwa setiap pengiriman mahasiswa 
untuk Kuliah Kerja Lapang Plus di suatu instansi disesuaikan 
dengan kebutuhan yang ada pada masing-masing kantor atau 
proyek. 

D. Persyaratan Mengikuti KKLP 

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan mengikuti KKLP 
apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Mahasiswa telah memperoleh minimal 110 (seratus) sks  
2. Terdaftar pada semester berjalan yang dibuktikan dengan 

fotocopy Kartu Rencana Studi. 
3. Matakuliah semester berjalan yang diprogramkan maksimal 4 

(empat) sks matakuliah tatap muka. 

4. Indeks prestasi akademik minimal 2,75 (dua koma tujuh 
lima).
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BAGIAN II 
PEDOMAN UMUM KKLP  

DAN LAPORAN KKLP 

A. Prosedur Pelaksanaan KKLP 

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk 
mengikuti Kuliah Kerja Lapang Plus harus mengikuti prosedur 
pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Plus sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengisi KRS secara online melalui aplikasi 
SIAKAD STMIK AKBA untuk mengambil mata kuliah KKLP.  

2. Setiap peserta yang telah memenuhi persyaratan, mendaftar 
ke jurusan untuk mendapatkan surat permohonan KKLP dari 
bagian akademik, bagi mahasiswa yang mencari sendiri 
tempat KKLP, sedangkan bagi mahasiswa yang tempat 
KKLP-nya minta dicarikan, maka harus bersedia ditempatkan 
di instansi/perusahaan yang telah ditetapkan. 

3. Persetujuan tempat Kuliah Kerja Lapang Plus dari 
instansi/perusahaan harus dilaporkan mahasiswa kepada 
panitia pelaksana, Ketua Jurusan dan/atau dosen 
Pembimbing.  

4. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan belum ada 
kejelasan/kepastian diterima atau tidak untuk dapat 
melaksanakan KKLP di tempat KKLP tersebut, mahasiswa 
wajib memberikan informasi tersebut ke Panitia KKLP. 

5. Penyusunan laporan harus disesuaikan dengan pedoman 
yang diterbitkan STMIK AKBA. 

6. Laporan yang sudah disetujui oleh pembimbing lapangan 
(pembimbing tempat KKLP) dan Dosen Pembimbing harus 
disahkan oleh Ketua Jurusan dan/atau Ketua STMIK AKBA. 

7. Mahasiswa yang objek Kuliah Kerja Lapang Plus-nya 
bersamaan, masing-masing membuat satu laporan sesuai 
kegiatan utama yang dipilih pada objek KKLP. 

B. Persyaratan Objek KKLP 

Untuk menghindari kekeliruan dalam mengambil tempat 
pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Plus, maka perlu ditetapkan 
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standar objek Kuliah Kerja Lapang Plus yang disetujui oleh 
STMIK AKBA adalah sebagai berikut : 

1. Tempat KKLP harus berbadan hukum (minimal berbentuk 
CV.) atau institusi pemerintah/pendidikan formal (minimal 
SMA/SMK/MA) dan mempunyai struktur organisasi yang jelas 
(tugas, wewenang dan tanggung jawab organisasi). 

2. Tempat KKLP yang belum atau telah memiliki suatu sistem 
informasi/jaringan dan adanya kebutuhan suatu 
sistem/jaringan yang baru. 

3. Tempat KKLP bisa dilaksanakan di dalam kota atau di luar 
kota sesuai persyaratan mengikuti KKLP dan persyaratan ini 
bisa berubah sesuai dengan perubahan kondisi nyata dan 
kebutuhan di masa yang akan datang. 

4. Mahasiswa boleh melaksanakan KKLP ditempat yang sama 
dengan mahasiswa lain secara berkelompok, namun dengan 
Bagian/Unit Kerja yang berbeda dengan jumlah maksimal 
mahasiswa 3 (tiga) orang per bagian/unit. 

C. Waktu Pelaksanaan 

1. KKLP dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan oleh Panitia Pelaksana atau Jurusan (Paling Lama 
2 Bulan). 

2. Pada saat pelaksanaan, dosen pembimbing minimal 1 (satu) 
kali mengadakan monitoring ke objek KKLP. 

3. Selama pelaksanaan KKLP, peserta harus membawa dan 
mengisi bukti lembar presensi dan/atau Berita Acara 
Pelaksanaan KKLP (Jurnal Kegiatan KKLP) yang disediakan 
Panitia KKLP serta disetujui oleh pihak perusahaan. 

D. Tata Tertib KKLP 

Mengingat program Kuliah Kerja Lapang Plus bagi 
mahasiswa STMIK AKBA, merupakan suatu syarat yang harus 
ditempuh dalam kegiatan kurikuler, maka setiap peserta 
diwajibkan untuk mematuhi segala aturan yang telah ditetapkan 
baik oleh pihak STMIK AKBA maupun oleh institusi tempat 
pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Plus. Penilaian yang diberikan 
bagi peserta Kuliah Kerja Lapang Plus tidak hanya menyangkut 
materi bidang pekerjaan semata, namun juga aktivitas lain 
termasuk perilaku masing-masing peserta. Apabila peserta tidak 
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mentaati peraturan, tidak menutup kemungkinan dapat 
mengakibatkan tidak lulus atau harus mengulang. Berkaitan 
dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapang Plus tersebut, setiap 
peserta diwajibkan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Setiap peserta diwajibkan untuk hadir setiap hari dengan 
jadwal kerja yang telah ditetapkan oleh kantor (tempat tugas) 
yang bersangkutan, termasuk waktu istirahat, serta mentaati 
peraturan yang berlaku. 

2. Setiap peserta diwajibkan untuk melaksanakan tugas dengan 
baik, disiplin, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya 
kepada pembimbing lapangan dan pembimbing akademik. 

3. Setiap peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan 
fasilitas-fasilitas telepon, faksimili, komputer, dan lain 
sebagainya untuk kepentingan pribadi tanpa izin. 

4. Apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat 
mengikuti kegiatan (sakit, urusan keluarga yang tidak dapat 
ditinggalkan), maka yang bersangkutan diwajibkan untuk 
melapor dan meminta izin kepada pembimbing 
lapangan(pembimbing tempat KKLP) dan/atau dosen 
pembimbing KKLP dari kampus. 

5. Selama Kuliah Kerja Lapang Plus, setiap peserta diwajibkan 
untuk memakai baju yang sopan dan tanda pengenal peserta 
Kuliah Kerja Lapang Plus yang telah ditetapkan. 

6. Seluruh peserta diwajibkan untuk memelihara kekompakan, 
kerukunan, serta tetap menjaga nama baik STMIK AKBA, 
serta kantor tempat Kuliah Kerja Lapang Plus dilaksanakan. 

7. Setiap peserta wajib mengikuti semua kegiatan yang 
ditugaskan oleh pembimbing lapangan, seperti upacara, apel 
pagi, senam kesegaran jasmani, dan sebagainya. 

8. Setiap peserta wajib mengganti segala kerusakan/ kerugian 
yang diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian yang 
bersangkutan. 

E. Pembimbing KKLP 

Kuliah Kerja Lapang Plus merupakan suatu upaya pelatihan 
di lapangan, maka dalam pelaksanaannya sangat diperlukan 
adanya bimbingan baik dari dosen maupun dari para petugas 
tempat KKLP dilaksanakan. Dengan demikian, dalam setiap 
Kuliah Kerja Lapang Plus didampingi oleh pembimbing. Hal ini 
dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukannya dapat mencapai 
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sasaran. Mengingat pembimbing dapat melihat secara langsung 
daya penghayatan mahasiswa terhadap ilmu pengetahuan yang 
telah diterimanya atau apabila mahasiwa menemukan kesulitan di 
lapangan dapat segera pula dicari/ diberikan jalan keluarnya, 
sehingga hal ini dapat menghilangkan kendala bagi peserta 
KKLP. Pembimbing terdiri dari: 

1. Pembimbing akademik, yaitu dosen dari STMIK AKBA yang 
secara langsung bertanggung jawab atas mahasiswanya di 
lokasi-lokasi Kuliah Kerja Lapang Plus. Bagi dosen yang 
ditugaskan untuk membimbing lebih dari satu lokasi, maka 
yang bersangkutan bertanggung jawab penuh terhadap tugas 
yang diberikan peserta Kuliah Kerja Lapang Plus di semua 
lokasi dan memberikan penilaian akhir terhadap peserta 
Kuliah Kerja Lapang Plus bersama-sama dengan 
pembimbing lapangan. 

2. Pembimbing lapangan, yaitu pejabat setempat (manajer), 
supervisor, dan lain-lain yang mendapat tugas dari pejabat 
yang berwenang untuk memberikan bimbingan, memonitor 
kegiatan peserta Kuliah Kerja Lapang Plus, bahkan yang 
lebih penting lagi dapat memberikan petunjuk baik secara 
teknis, maupun non teknis dalam setiap pekerjaan. 
Pembimbing lapangan setiap hari akan memberikan tugas 
dan menerima laporan dari mahasiswa atas pelaksanaan 
tugas-tugasnya serta memeriksa dan memberikan penilaian 
terhadap laporan kegiatan harian tentang pelaksanaan tugas 
mahasiswa. Pembimbing lapangan memberi penilaian atas 
disiplin, sikap, hubungan sosial, dan pelaksanaan tugas, 
serta bersama-sama memberikan penilaian akhir kepada 
peserta Kuliah Kerja Lapang Plus bersama-sama dengan 
pembimbing akademik. 

F. Pedoman Pembuatan Laporan KKLP 

1. Laporan harian kegiatan KKLP 

Setelah mahasiswa peserta KKLP melaksanakan kegiatan, 
tugas praktek kerja yang diberikan oleh pembimbing 
lapangan atau petugas yang berwenang di lokasi praktek 
kerja masing-masing. Mereka masing-masing diwajibkan 
membuat laporan harian pada buku praktek kerja yang 
nantinya akan diperiksa dan dinilai oleh pembimbing 
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lapangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 
mahasiswa dalam pembuatan laporan adalah sebagai 
berikut: 

a. Laporan dibuat di lembar laporan kegiatan pada form 
Kuliah Kerja Lapang Plus masing-masing perhari 

b. Pemeriksaan laporan kegiatan dilakukan setiap hari atau 
mengikuti waktu wajib lapor yang dibuat oleh pembimbing 
lapangan 

c. Setelah lembar penilaian diisi oleh pembimbing lapangan, 
Form tersebut dibawa kembali oleh mahasiswa peserta 
praktek kerja untuk dijadikan evaluasi kegiatan 
selanjutnya.  

2. Laporan Akhir Kegiatan KKLP 

Setiap mahasiswa peserta Kuliah Kerja Lapangan Plus 
diwajibkan membuat laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Lapangan Plus yang nanti akan dinilai oleh pembimbing 
akademis dan diberikan nilai akhir bersama-sama dengan 
pembimbing lapangan.  

G. Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Lapangan 

Seluruh aktivitas peserta Kuliah Kerja Lapangan Plus 
dimonitor dan dibimbing oleh pembimbing lapangan masing-
masing dan diberikan penilaian, lembar penilaian pembimbing 
lapangan terdapat pada buku praktek kerja yang dibawa oleh 
setiap peserta Kuliah Kerja Lapangan Plus. Untuk bahan 
penilaian pembimbing lapangan, di samping melihat dari hasil 
laporan mereka setiap hari yang tertera dalam lembar laporan 
kegiatan, juga pembimbing lapangan mempertimbangkan hasil 
pengamatan secara khusus yang meliputi: 

1. Penilaian disiplin: meliputi absensi, tepat waktu kerja dan 
sebagainya. 

2. Penilaian sikap, hubungan sosial, pelaksanaan tugas didapat 
dari informasi yang diperoleh pembimbing lapangan secara 
langsung atau dari rekan kerja mahasiswa yang 
bersangkutan atau sumber lain yang relevan. 

3. Penilaian sikap meliputi kepedulian terhadap perintah atasan, 
kepedulian terhadap tugas yang diberikan, dan lain-lain. 
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4. Penilaian hubungan sosial diperoleh dari rekan kerja 
mahasiswa yang mana penilaiannya meliputi kerja sama 
diantara peserta Kuliah Kerja Lapangan Plus, kemampuan 
berinteraksi dengan pegawai tempat praktek kerja, dengan 
lingkungan, dan lain-lain. 

5. Penilaian pelaksanaan tugas, meliputi ketaatan terhadap 
perintah/ tugas, kemampuan dalam menyelesaikan target 
pekerjaan, mutu pekerjaan yang diselesaikan mahasiswa 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 

6. Setelah pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Plus berakhir, 
lembar penilaian dalam buku praktek kerja diisi bersama-
sama pembimbing akademik untuk diserahkan ke STMIK 
AKBA. 

H. Pedoman Penilaian Bagi Pembimbing Akademik 

Untuk penilaian laporan Kuliah Kerja Lapangan Plus dan 
penilaian akhir masing-masing peserta Kuliah Kerja Lapangan 
Plus, dilakukan oleh pembimbing akademik beserta pembimbing 
lapangan. Laporan Kuliah Kerja Lapangan Plus harus diserahkan 
kepada pembimbing akademik 1 (satu) Minggu setelah 
penutupan Kuliah Kerja Lapangan Plus di lokasi masing-masing 
Kuliah Kerja Lapangan Plus. 

Penilaian laporan Kuliah Kerja Lapangan Plus berdasarkan 
pada kinerja mahasiswa pada saat melakukan praktek kerja, tata 
tulis laporan, isi laporan dan penyajian laporan. 

Nilai presentasi masing-masing peserta diperoleh dari hasil 
presentasi peserta terhadap laporan Kuliah Kerja Lapangan Plus 
pada akhir pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan Plus dihadapan 
tim penguji.  

I. Nilai Akhir 

Nilai akhir merupakan nilai rekapitulasi dari pembimbing 
lapangan (Bobot Nilai Praktek Lapangan 50%),  pembimbing 
akademik (Bobot Nilai 40%) dan penguji seminar (Bobot Nilai 
10%). Hasil rekapitulasi nilai praktek lapangan dan nilai laporan 
merupakan nilai akhir diberikan oleh pembimbing akademik yang 
diperoleh dari hasil konversi nilai mentah.   
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Rata-rata Nilai Akhir Adalah Rekapitulasi Nilai Laporan dan 
Seminar Laporan KKLP + Nilai KKLP dari Instansi/perusahaan 
menentukan nilai kelulusan  dengan standar nilai minimum 65.  

J. Presensi/Absensi Peserta KKLP 

Peserta Kuliah Kerja Lapangan Plus dilengkapi dengan 
Absensi yang akan di check list oleh pembimbing lapangan di 
lokasi KKLP setiap hari selama pelaksanaan KKLP. Rekap 
absensi akan menjadi salah satu penilaian bagi pembimbing 
lapangan dan  pembimbing akademik untuk menetukan nilai akhir 
sesuai dengan format penilaian. Absensi dibuat per-bulan. 
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BAGIAN III 
TEKNIK PENULISAN 

A. Bahan Kertas dan Ukuran 

1. Jenis kertas yang digunakan untuk menyusun Laporan  
Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) adalah kertas HVS yang 
berukuran A4 (210 x 297 mm) dengan berat 80 gram 

2. Sampul laporan KKLP warna merah dari kertas buffalo atau 
sejenisnya dan dijilid dengan sampul keras (hard cover)  

B. Pengetikan dan Penulisan 

1. Pengetikan antar baris berjarak dua spasi dengan 
menggunakan program pengolah kata komputer, dengan 
jenis huruf yang digunakan adalah jenis normal dengan type 
huruf Arial dengan ukuran 12 

2. Pengetikan pada kertas hanya diketik pada satu muka (tidak 
bolak balik) dengan batas pengetikan selebar 4 (empat) 
sentimeter pada tepi kiri dan atas, dan selebar 3 (tiga) 
sentimeter pada tepi kanan dan bawah 

3. Pengetikan alenia baru dimulai pada karakter yang keenam 
dari batas tepi kiri pada masing-masing tingkatannya 

4. Jarak antara judul bab dengan sub bab adalah 3 (tiga) spasi, 
sedangkan jarak judul dengan sub judul berjarak 1.5 (satu 
setengah) spasi. 

5. Judul nama bab ditulis dengan huruf kapital yang diatur 
simetris dengan batas pengetikan yang telah ditentukan 

6. Sub judul anak bab diketik mulai dari batas tepi kiri pada 
setiap tingkatannya. Setiap kata dimulai dengan huruf kapital, 
kecuali kata penghubung dan kata depan. Pengetikan tanpa 
garis bawah dan tidak diakhiri dengan titik kalimat pertama 
dalam sub judul dimulai dengan alenia baru 

7. Sub-sub judul/bagian anak bab, ditulis dengan menggunakan 
huruf kapital untuk huruf pertama pada kalimat saja dan tidak 
diakhiri dengan titik, serta ditulis mulai dari batas tepi kiri 
pada tingkatannya 

8. Perkataan tabel, gambar, dan lampiran ditulis dengan huruf 
kapital pada huruf pertama kata tersebut dan diletakkan 
simetris tepi kanan dari batas yang telah ditentukan 
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9. Nama tabel, gambar dan lampiran ditulis dengan huruf kapital 
pada huruf pertama kata setiap kata kecuali kata 
penghubung dan disusun secara simetris kiri kanan dari 
batas yang telah ditetapkan. Apabila lebih panjang dari satu 
baris, maka harus disusun sedemikian rupa menyerupai 
trapezium terbalik dan berjarak satu spasi. 

10. Pencantuman tabel, gambar, dan lampiran tidak boleh 
disajikan terpotong terkecuali terdapat keterangan yang 
menunjukkan “lanjutan” (diberi garis) 

11. Tabel, gambar dan lampiran yang lebar, dapat disajikan pada 
posisi memanjang dengan kepala judul dicantumkan pada 
posisi halaman sebelah kiri. Apabila tabel, gambar dan 
lampiran lebih lebar lagi, maka halaman dapat diperlebar 
dengan cara direkat dan dilipat 

12. Menggunakan ketikan 2 (dua) spasi untuk isi laporan, 
sedangkan kutipan langsung menggunakan ketikan 1 (satu) 
spasi di sisi atas dan bawah kalimat kutipan. 

13. Tulisan pada sampul sama dengan tulisan pada halaman 
judul, yang dicetak dengan menggunakan tinta warna hitam 
atau tinta warna emas/perak. 

C. Penomoran 

1. Setiap halaman di bagian awal Laporan Kuliah Kerja 
Lapangan Plus (KKLP) (dari halaman judul sampai daftar 
gambar atau lampiran) diberi nomor angka romawi kecil (i, ii, 
iii, dan seterusnya) yang diketik pada bagian tengah bawah 
setiap halaman  

2. Setiap halaman di bagian isi KKLP dan bagian akhir diberi 
nomor angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Nomor 
diletakkan pada sudut kanan atau sejauh dua spasi dari teks 
dan tiga sentimeter dari garis tepi kanan atas kertas. Kecuali 
halaman untuk bab baru, maka nomor diletakkan ditengah 
bawah setiap halaman. Dibelakang penulisan nomor tidak 
diberi tanda titik 

3. Nomor urut untuk bab, sub bab, sub-sub bab dan seterusnya 
dilakukan secara berturutturut sebagai berikut: 
a. Angka romawi besar untuk bab tingkat I 
b. Huruf besar untuk sub bab (bab tingkat II) 
c. Angka arab untuk sub-sub bab (Bab tingkat III) 
d. Huruf kecil untuk bab tingkat IV 
e. Angka arab dengan satu tanda kurung dibelakang 
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f. Huruf kecil dengan satu tanda kurung dibelakang 
g. Angka arab diantara dua tanda kurung 
h. Huruf kecil diantara dua tanda kurung 

4. Tiap tabel, gambar, dan lampiran diberi nomor urut dan awal 
sampai akhir dengan angka arab (1, 2, 3 dan seterusnya), 
tidak untuk masing-masing bab 

5. Tiap persamaan atau rumus matematika, statistik atau 
lainnya diberi nomor dengan angka arab yang diketik di 
dalam kurung pada posisi tepi kanan sejajar dengan 
penulisan rumus atau persamaan tersebut.  

D. Pembagian Bab dan Sub Bab 

a. Kuliah Kerja Lapangan Plus (KKLP) terbagi dalam beberapa 
bab dan setiap bab baru selalu dimulai dengan halaman baru. 

b. Sebuah bab dapat dibagi lebih lanjut dalam kesatuan 
bertingkat yang lebih kecil yang disebut sub bab, setiap sub 
bab baru tidak harus dimulai dengan halaman baru  

c. Untuk membedakan bab, sub bab, sub-sub bab dan 
seterusnya maka cara penulisan bagian-bagian tersebut 
secara berturut-turut dapat dilihat pada contoh berikut: 

I. Bab (Bagian tingkat I) 
A. Sub Bab (Bagian Tingkat II) 

1. Sub-sub Bab (Bagian Tingkat III) 
a. Bagian tingkat IV 

1) Bagian tingkat V 
a) Bagian tingkat VI 

(1) Bagian tingkat VII 
(a) Bagian tingkat VIII 

E. Bahasa yang digunakan 

1. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dengan 
tata bahasa yang baku (Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) 
dengan menggunakan urutan subjek, predikat, objek dan 
keterangan), dalam bentuk kalimat pasif. 

2. Istilah yang dipakai ialah istilah Indonesia atau yang sudah 
di-Indonesiakan. Apabila dengan terpaksa digunakan istilah 
asing atau bukan bahasa Indonesia, cara penulisannya 
digarisbawahi atau dicetak miring pada istilah atau kata 
tersebut. 
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BAGIAN IV 
SISTEMATIKA 

PENULISAN LAPORAN 

A. Sistematika Laporan 

Laporan merupakan dokumentasi pelaksanaan Kuliah Kerja 
Lapangan Plus (KKLP) dibuat dan disajikan dalam bentuk baku 
laporan dan judul laporan yang memenuhi ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 

B. Bentuk Laporan KKLP 

a. Bagian Awal  

Bagian awal atau pembuka dari Laporan KKLP yang disusun 
mahasiswa. Terdiri dari halaman judul luar, halaman judul 
dalam, halaman pengesahan pembimbing, kata pengantar, 
halaman daftar isi (daftar gambar/bagan, halaman daftar 
tabel, dan halaman daftar lampiran). 

b. Bagian Utama/Inti 

Bagian inti dari laporan KKLP yang disusun mahasiswa. 
Terdiri dari: 

Bab I. Pendahuluan (menyangkut sekilas perusahaan/ 
tempat KKLP, sejarah perusahaan, Visi Misi dan 
Tujuan Perusahaan, Struktur Organisasi, Deskripsi 
Tugas Struktur Organisasi, Departemen IT dalam 
Perusahaan), 

Bab II.  Pelaksanaan Kerja Praktek (menyangkut Penjelasan 
Logbook dan analisis permasalahan.  

Bab III.  Pembahasan Laporan KKLP (Hasil Pekerjaan 
secara Umum/ Permasalahan, Bukti Hasil 
Pekerjaan/ Solusi Permasalahan 

Bab IV.   Kesimpulan dan saran. 

c. Bagian Akhir 

Bagian penutup dari laporan KKLP yang disusun mahasiswa. 
Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.  
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A. Contoh Penulisan dan Penyajian Laporan 

1. Bagian Awal 

a. Halaman Judul Luar  
b. Halaman Judul Dalam  
c. Halaman Pengesahan Pembimbing 
d. Halaman Kata Pengantar  
e. Halaman Daftar Isi  
f. Halaman Daftar Gambar/Bagan  
g. Halaman Daftar Tabel  
h. Halaman Daftar Lampiran 

2. Bagian Utama/Inti 

a. Bab I. Pendahuluan 
b. Bab II. Pelaksanaan Kerja Praktek 
c. Bab III. Pembahasan Laporan KKLP 
d. Bab IV. Kesimpulan 

3. Bagian Akhir 

a. Daftar Pustaka 
b. Lampiran 

1) Surat permohonan KKLP dengan kop surat, tanda 
tangan dan stempel STMIK AKBA 

2) Surat Keterangan diterima KKLP dengan kop surat, 
tanda tangan dan stempel perusahaan 

3) Surat Keterangan selesai KKLP dengan kop surat, 
tanda tangan dan stempel perusahaan 

4) Foto Kegiatan 
5) Daftar Presensi Kegiatan KKLP 
6) Daftar Penilaian Hasil Pelaksanaan dan Laporan 

Kegiatan KKLP 
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Penjelasan Bagian Utama/Inti dapat dilihat pada halaman 
berikutnya. 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Profil Perusahaan 
Menjelaskan tetang profil singkat perusahaan atau 

kantor tempat pelaksanaan praktek kerja atau kuliah kerja 
lapangan plus(KKLP). 

B. Sejarah Perusahaan 
Menjelaskan tentang sejarah berdirinya perusahaan 

atau kantor tempat pelaksanaan kerja praktek/kuliah kerja 
lapangan plus(KKLP) 

C. Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan 
Menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan perusahaan 

tempat pelaksanaan kerja praktek/kuliah kerja lapangan 
plus(KKLP) 

D. Struktur Organisasi 
Berisi tentang struktur organisasi dan deskripsi tugas 

struktur organisasi perusahaan tempat pelaksanaan kerja 
praktek/kuliah kerja lapangan plus (KKLP) 

 
 

 
BAB II 

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 

A. Penjelasan Logbook/Jurnal Kegiatan 
Menjelaskan tentang kegiatan/pekerjaan yang 

dilakukan selama praktek kerja yang susun dalam bentuk 
table kegiatan dan diurutkan menurut tanggal kejadian. 
Contoh Format Loogbook dapat dilihat pada table 2.1 

 
Tabel 2.1 Format dan Contoh Loogbook KKLP 

No Tanggal Kegiatan Temuan 
Masalah 

Alternatif 
Solusi 

1. 10 Jan 
2018 

Hari pertama 
masuk kedalam 
lingkungan kerja di 
PT.Fokus Edukasi 

 
 
- 

 
 
- 
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Internasional 
dalam kegiatan 
Kerja Praktek. 
Dimulai dengan 
tahap perkenalan 
kepada staff dan 
karyawan 
setempat. Kegiatan 
diawali dengan 
memaintenece 
LAB kom yang ada 
di PT tersebut  
 

2. 11 Jan 
2018 

1. Membantu staff 
IT setempat 
mendata barang 
elektronik yang 
ada di 
Perusahaan. 

2. perbaikan 
software laptop 

karyawan.  
3. Membantu 

burning DVD 
sebanyak 70 
keping yang 
akan dibagikan 
ke karyawan dan 
maintenence lab 
komputer.  

Proses 
Pendataan 
dilakukan 
secara 
Manual 

Diperlukan 
Aplikasi 
komouter 
untuk 
mendata 
barang 
elektronik  

 
B. Hasil Pekerjaan Secara Umum/Utama 

 
Menjelaskan pekerjaan utama/umum yang dilakukan selama 

pelaksanaan kegiatan di tempat KKLP  
 

Berikut adalah Bab II  untuk Contoh Hasil Pekerjaan Secara 
Umum: “membangun atau menambahkan beberapa jaringan 
mikrotik dan webserver lokal yang di akses dari internet dengan 
mikrotik dan speedy melalui server” 

 
Hasil perkerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu membangun 
atau menambahkan beberapa jaringan mikrotik dan webserver 
lokal yang di akses dari internet dengan mikrotik dan speedy 
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melalui server. Langkah yang dilakukuan dimulai dari merancang 
sebuah topologi menggunakan software packet tracer kemudian 
persiapan hardware, software (winbox) yang akan di 
konfigurasikan melalui komputer dan dilanjutkan dengan instalasi 
kabel straight dan cros serta setting ip address pada masing-
masing router dan acces point. Alat yang perlu dipersiapkan yaitu 
router, acces point, kabel UTP, RG 45, switch, crimping tools dan 
internet (server). Hasil yang dicapai dari pembuatan jaringan 
tersebut yaitu dapat meningkatkan koneksi internet yang ada di 
setiap tempat yang ada di PT. XYZ tersebut agar kinerja 
karyawan bisa lebih optimal. 

 
 

Berikut adalah Bab III untuk Contoh “membangun atau 
menambahkan beberapa jaringan mikrotik dan webserver lokal 
yang di akses dari internet dengan mikrotik dan speedy melalui 
server” 

 
 

BAB III 
PEMBAHASAN LAPORAN KKLP 

 
A. Permasalahan Utama 

Menjelaskan permasalahan utama yang ditemukan 
selama kegiatan KKLP dan yang akan dijadikan sebagai temuan 
utama untuk di bahan sebagai alternative solusi.. 

 
B. Hasil Pekerjaan 

Mejelaskan tahapan penyelesaian pekerjaan utama yang 
disajikan secara terstruktur  

 
Berikut adalah Bab III  untuk Contoh Hasil Pekerjaan : 
“membangun atau menambahkan beberapa jaringan mikrotik dan 
webserver lokal yang di akses dari internet dengan mikrotik dan 
speedy melalui server” 

 
Pada gambar 2.2 merupakan langkah awal perancangan topologi 
jaringan mikrotik yang akan dibuat. Dimana pada masing-masing 
perangkat akan diberikan sebuah ip address yang berbeda. 
Misalkan pada Ip server akan diberikan ip yaitu 192.168.1.74/24. 



21 

 

 

Biasanya ip dari internet (server) didapatkan atau ditentukan dari 
provider tempat berlangganan. 

 
 

Pada gambar 2.3. ini merupakan gambar server jaringan yang 
ada di PT tersebut. 

 

 
 

Pada gambar 2.4. merupakan instalasi pemasangan kabel 
straight dan cros yang dihubungkan langsung ke server jaringan 
melalui switch kemudian dihubungkan ke router untuk proses 
konfigurasi ip address. 
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Gambar 2.4. Instalasi dan pemasangan kabel straight dan cros 
pada hardware. 

 

Pada gambar 2.5 dan 2.6 merupakan setting ip pada 
router dan acces point dengan memberikan ip pada 

router yaitu 192.168.13.1 dan acces point 10.5.50.1. 

 
Gambar 2.5. Setting IP mikrotik atau router. 
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Gambar 2.6. Setting IP acces point 

 
Pada gambar 2.7 merupakan tampilan awal yaitu, menu login 
untuk masuk pada home page (Gambar 2.8) acces point secara 
default dengan cara memasukkan ip acces point dengan user 
name dan password adalah admin. Biasanya ip acces point 
terletak pada bagian bawah perangkat acces point tersebut. Pada 
aces point ini ip defaultnya adalah 10.10.7.1. 
 

 
Gambar 2.7. Menu login pada acces point. 

 
 
Berikut adalah Bab III untuk Contoh Hasil Pekerjaan 
“membangun aplikasi manajemen aset pada PT. CAPRA 
KARYA” 
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Gambar 3.1 merupakan form input rincian aset yang digunakan 
untuk menguinput semua data asset, menambah, menyimpan, 
mencari, dan menghapus data rincian aset. 

 

Gambar 3.1 Rincian Aset 
Penjelasan tombol form : 
1. Untuk mengisi dan menambah data rincian aset  

Arahkan kursor pada textbox, isi semua textbox dan click save 
2. Untuk mengedit data  

Pilih data yang akan diedit pada tabel grid kemudian 
melakukan mengeditan 

3. Untuk menghapus data 
Pilih data yang akan dihapus pada tabel grid kemudian click 
caption delete 

4. Untuk keluar dari form rincian aset, click exit 
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Gambar 3.2 Form input perubahan status aset adalah form untuk 
mengetahui jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset 
perusahaan. 

 

Gambar 3.2 Perubahan status asset 
Penjelasan tombol form : 
1. Untuk mengisi dan menambah data perubahan status aset 

Arahkan kursor pada textbox, isi semua textbox dan click 
save 

2. Untuk mengedit data  
Pilih data yang akan diedit pada tabel grid kemudian 
melakukan mengeditan 

3. Untuk menghapus data 
Pilih data yang akan dihapus pada tabel grid kemudian click 
caption delete 

4. Untuk keluar dari form perubahan status aset, click exit 
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Gambar 3.3 Form input penyusutan aset yang digunakan 

untuk pengetahui seberapa besar depresiasi aset yang 

dimiliki perusahaan dan dapat memprediksi jumlah aset 

kedepannya. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.3 Form penyusutan asset 
 

Penjelasan tombol form : 

1. Untuk mengisi dan menambah data perubahan status 

aset 

Arahkan kursor pada textbox, isi semua textbox dan 

click save. 

2. Cencel digunakan untuk membatalkan data yang telah 

diinput. 

3. Untuk keluar dari form penyusutan aset, click exit 
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Gambar 3.4 Laporan rincian aset ini adalah hasil dari 

penginputan data asset 

 

 
 
 

 
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini menjelaskan simpulan dan saran yang 
berhubungan dengan BAB III. 
 
A. Kesimpulan 

Menjelaskan simpulan mengenai apa yang telah dikerjakan 
dan pengalaman yang didapatkan selama melaksanakan 
kegiatan KKLP berdasarkan pembahasan yang diberikan 
pada bab II dan bab III . 

B. Saran 
Menjelaskan tindakan atau hal-hal yang perlu dilakukan 
sebagai tindak lanjut yang lebih baik dalam meningkatkan 
kinerja tempat KKLP dan performa dari hasil pemecahan 
masalah yang diusulkan. Saran ditujukan kepada pihak-pihak 
yang mendapat manfaat dari hasil KKLP. Saran juga dapat 
berupa alternatif pemecahan masalah dan wacana yang 
menarik dan dapat diimplementasikan untuk mengantisipasi 
sesuatu di masa yang akan datang dengan menuliskan poin-
poin kesimpulan secara terpisah dan berurut (numbering). 
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BAGIAN V 
PEMBIMBING  

KULIAH KERJA LAPANGAN 

A. Kriteria Akademik 

1. Pembimbing KKLP 

Pembimbing KKLP adalah dosen tetap atau dosen LB di 
lingkungan civitas akademika STMIK AKBA dengan 
kualifikasi minimal  S2 yang mengarahkan dan membimbing 
mahasiswa dalam menyusun laporan KKLP yang sah yang 
didukung oleh terbitnya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 
Pembimbing KKLP oleh Ketua STMIK AKBA atau Ketua P3M 
STMIK AKBA. 

2. Pembimbing Lapangan/Tempat KKLP 

Pembimbing tempat KKLP adalah pegawai/karyawan yang 
ditunjuk oleh pihak yang berwenang / manajemen pada 
tempat dilaksanakannya KKLP. 

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing 

1. Pembimbing KKLP 

Tugas pokok seorang pembimbing KKLP sebagai mediator 
dan fasilitator laporan KKLP adalah : 

a. Mengarahkan dan menginstruksikan kemampuan 
penalaran dan analogi ilmiah mahasiswa terhadap 
kondisi dan permasalahan yang akan diangkat menjadi 
laporan KKLP 

b. Membentuk kepribadian intelektual mahasiswa agar bisa 
memiliki kemandirian, kreatifitas, inovasi dan analisis 
dalam menguasai IPTEK dan mengimplementasikannya 
dalam bentuk laporan KKLP baik berupa rancangan, 
simulasi atau aplikasi pemrograman sebagai alternatif 
solusi bagi permasalahan yang ditemukan di tempat 
KKLP. 
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c. Mengarahkan dan memantau proses serta kemajuan-
kemajuan dalam proses pembuatan dan penyusunan 
laporan KKLP. 

d. Memberikan penilaian objektif atas proses pelaksanaan 
bimbingan dan KKLP mahasiswa. 

e. Memberikan rekomendasi solusi penyelesaian terhadap 
hal-hal yang menjadi kendala dalam menyusun laporan 
KKLP 

f. Bila diperlukan, memberikan rekomendasi perpanjangan 
penyelesaian penyusunan laporan KKLP dengan alasan 
yang logis dan data yang jelas. 

2. Pembimbing Lapangan/Tempat KKLP 

Tugas utama dari pembimbing tempat KKLP adalah 
membimbing, mengarahkan dan memberikan tugas-tugas di 
tempat mahasiswa melaksanakan KKLP yang sesuai dengan 
disiplin, konsentrasi dan rumpun ilmu mahasiswa tersebut 
yang pada akhirnya memberikan penilaian objektif kepada 
mahasiswa tersebut. 

C. Tata Cara Bimbingan 

Pelaksanaan Bimbingan ataupun Pelaksanaan KKLP harus 
dicatat dalam lembar konsultasi bimbingan atau lembaran jurnal 
kegiatan KKLP  dan lembar Presensi/absensi kehadiran/kegiatan. 
Untuk proses evaluasi terutama bila ada pertimbangan 
perpanjangan waktu penyelesaian penyusunan KKLP, dosen 
pembimbing wajib menuliskan rekomendasi atau aktifitas yang 
menggambarkan kemajuan pengerjaan laporan KKLP. 

D. Pelaksanaan Bimbingan 

Bimbingan KKLP diatur sebagai berikut : 

1. Mahasiswa yang akan menyusun laporan KKLP diwajibkan 
untuk membaca dan memahami Buku Pedoman dan Jurnal 
Kegiatan KKLP STMIK AKBA. 

2. Mahasiswa yang sedang menyusun laporan KKLP  diwajibkan 
untuk melakukan konsultasi tatap muka secara periodik 
dengan pembimbing sesuai dengan jadwal bimbingan yang 
disepakati bersama dan wajib membawa kartu konsultasi 
bimbingan pada saat pembimbingan. 
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3. Jumlah konsultasi bimbingan antara mahasiswa dengan 
dosen pembimbing KKLP dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali 
tatap muka. 

4. Proses konsultasi bimbingan mahasiswa dengan pembimbing 
KKLP sedapat mungkin  dilaksanakan di lingkungan kampus 
STMIK AKBA.  
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Lampiran : 



 

 



1. Contoh Halaman Sampul Laporan KKLP Pilihan*) 

 

 
 

LAPORAN 
KULIAH KERJA LAPANGAN PLUS 

PADA  PT. “XYZ”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Disusun Oleh :  

 
Muhammad Wildan 

20152105001 
 
 
 
 

JURUSAN SISTEM INFORMASI  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  

STMIK AKBA 
MAKASSAR 

2019 



2. Contoh Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing 

 

LEMBARAN PENGESAHAN 
KULIAH KERJA LAPANGAN PLUS 

PADA STMIK AKBA  
 
 
 

 
     Obyek KKLP  : ..................................................... 
     Alamat  : .....................................................     
     Waktu KKLP  : ..................................................... 

   
 

Pelaksana : 
Muhammad Wildan 

20152105001 
 

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal ..... April  2019 

 
 
 

  Pembimbing Akademik           Pembimbing Lapangan  
 
 
 
  ............................................            ....................................  
    NIDN. ......................   NIK....................... 

 
 

Mengetahui 
Ketua Jurusan ........................ 

 
 

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



3. Lembar Konsultasi KKLP STMIK AKBA Tahun 2019/2020 

 

[ 

 

LEMBAR KONSULTASI KKLP 

 

 
Nama :  ..........................................................   
NIM :  ..........................................................   
Program Studi :  ..........................................................   
Tempat KKLP :  ....................................................................  

   ....................................................................  
Dosen Pembimbing :   ..........................................................  

 

Hari/Tanggal Pembahasan/Perbaikan 
Paraf 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LEMBAR KONSULTASI KKLP 

 

 
Nama :  ..........................................................   
NIM :  ..........................................................   
Program Studi :  ..........................................................   
Judul KKLP :  .....................................................................  

   .....................................................................  
Dosen Pembimbing :   ..........................................................  

 

Hari/Tanggal Pembahasan/Perbaikan 
Paraf 

Pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan KKLP 

 

LEMBAR KRITERIA PENILAIAN KKLP 
 

Nama Mahasiswa :  ........................................................ 
N I M :  ........................................................  
Pembimbing Lapangan :   ........................................................ 
Tempat KKLP :   ........................................................

  ........................................................ 
Alamat Perusahaan/Instansi :   ........................................................

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

 

    N    No. KRITERIA PENILAIAN NILAI (1-100) 

1. DISIPLIN  

 a. Tepat waktu dan tidak terlambat   

 b. Memahami jam kerja perusahaan.  

 c. Mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan  

2. KERJASAMA  

 a. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan team work.  

 b. Tenggang rasa  
 c. Selalu mengadakan konsultasi  

3.  INISIATIF  

 
a. Mempunyai sikap alternatif dalam melaksanakan atau 

memecahkan suatu persoalan. 
 

 b. Kreatif dalam bekerja.  

 c. Cepat dan tanggap dalam atau memutuskan suatu persoalan.  

4. KERAJINAN  

 a. Kehadiran   

 c. Pekerjaan atau tugas tidak pernah dilalaikan atau ditinggalkan.  

 c. Rajin dalam segala hal  

5.  TANGGUNG JAWAB  

 
a. Tugas atau pekerjaan yang diberikan dilaksanakan dengan 

sepenuh hati. 
 

 b. Pekerjaan dapat diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku  
 c. Kemandirian  

6.  SIKAP  

 a. Hormat dan patuh  
 b. Rendah hati  

 c. Memberikan argumentasi dengan baik  

7. PRESTASI  

 a. Hasil kerja memuaskan  

 b. Pekerjaan yang diberikan dikuasai sepenuhnya  

 
c. Semua paket keahlian dapat dilaksanakan atau dikerjakan 

dengan baik. 
 

 TOTAL RATA-RATA KESELURUHAN  



5. Lembar Presensi Mahasiswa Peserta KKLP 

 



6. Daftar Nilai Mahasiswa Peserta KKLP 

 

LEMBAR PENILAIAN AKHIR 
KKLP STMIK AKBA 2020 

 
Nama Mahasiswa :  .............................................................  
N I M :  .............................................................  
Dosen Pembimbing :  .............................................................  
Tempat KKLP :  .............................................................

  .............................................................  
Waktu KKLP :  .............................................................  
Pembimbing Lapangan :  .............................................................  

 
Berdasarkan hasil penilaian dari pembimbing lapangan dan 
penilaian laporan kuliah kerja lapangan plus (KKLP), maka 
kepada mahasiswa tersebut yang namanya tercantum dalam 
lembaran penilaian ini diberikan nilai akhir (Angka) : …… atau 
nilai huruf sebagai berikut : 

 

====   A     A-    B+     B     B-    C+     C     D     E  === 

 
Demikian hasil evaluasi ini diberikan untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
Makassar ,……………….. 2020 
Ketua Jurusan STMIK AKBA 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
Range Penilaian : 

85-100 (4,00) A 

80-84 (3,70) A- 

75-79 (3,30) B+ 

70-74 (3,00) B 

65-69 (2,70) B- 

60-64 (2,30) C+ 

55-59 (2,00) C 

45-54 (1.00) D 

0 - 44 (0,00) E 
 

*) Coret  yang tidak perlu
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