
 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya. Shalawat beserta salam untuk Rasulullah SAW, para sahabat dan 

pengikutnya. 

Panduan Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan edisi 

revisi panduan penulisan laporan PKL yang pernah disusun oleh Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Padang pada tahun-tahun sebelumnya. Penyempurnaan panduan ini 

dimaksudkan agar penulisan laporan PKL yang disusun oleh mahasiswa akuntansi, 

baik program DIII maupun DIV memiliki keseragaman dan dapat memenuhi standar 

penulisan karya ilmiah. Untuk itu, Jurusan Akuntansi menerbitkan panduan yang 

memuat garis besar tata cara pelaksanaan dan  penulisan laporan PKL yang dapat 

menjadi pedoman bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL. 

Kami yakin masih banyak hal yang perlu diperbaiki dari panduan ini. Oleh 

karena itu, saran, kritik serta masukan yang membangun sangat diharapkan demi 

perbaikan di masa akan datang. 

 

 

Padang, November 2021 

  



DAFTAR ISI 

 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Politeknik Negeri Padang (PNP) menerapkan sistem pendidikan yang konsisten pada 

jalur pendidikan vokasional dengan menerapkan sistem pembelajaran yang aplikatif 

serta secara terus menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia industri 

dan dunia usaha yang ada untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten sesuai 

dengan permintaan pasar dan mampu bersaing pada era persaingan global. 

Magang/praktik kerja merupakan salah satu bentuk pembelajaran di PNP yang 

direncanakan dan tertuang dalam kurikulum dalam rangka memberikan pengalaman 

langsung di tempat kerja (experiential learning) kepada mahasiswa sesuai dengan 

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

Dikti). Magang sebagai upaya untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan 

yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja atau 

menciptakan lapangan kerja baru. 

 

1.2.TUJUAN MAGANG/PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Tujuan magang/praktik kerja lapangan untuk mahasiswa Politeknik Negeri Padang 

adalah : 

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan 

teoritis ke dalam praktik di dunia kerja nyata sesuai dengan bidang keilmuan 

masing-masing 

b. Melatih kemampuan mahasiswa untuk bekerja mandiri, mengemban tanggung 

jawab, menganalisis dan memecahkan masalah 



c. Melatih kemampuan interaksi sosial mahasiswa dalam komunikasi, kerjasama 

serta etika kerja 

d. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja 

e. Mendapatkan masukan untuk umpan balik (feedback) dalam usaha 

penyempurnaan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. 

  



BAB II 

BENTUK-BENTUK PKL 

2.1. MAGANG/PRAKTIK KERJA DI INDUSTRI 

Magang/praktik kerja jenis ini dilaksanakan mahasiswa secara individu atau kelompok 

di industri, dunia usaha dan kerja baik sektor publik/pemerintah atau swasta sesuai 

dengan bidang keilmuan masing-masing. 

2.2. MAGANG/PRAKTIK KERJA DI KAMPUS 

Magang/praktik kerja jenis ini dilaksanakan mahasiswa secara individu atau kelompok 

di kampus Politeknik Negeri Padang dalam rangka menghasilkan barang atau jasa 

sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Jenis kegiatan magang/praktik kerja 

yang dapat dilakukan di kampus utama berdasarkan persetujuan masing-masing 

program studi.  

Beberapa alternatif kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan di kampus utama 

antara lain : 

a) Bidang administrasi dan pengarsipan 

b) Pembuatan peralatan teknologi tepat guna 

c) Pembuatan aplikasi 

2.3. MAGANG DI NAGARI/UMKM SEBAGAI BENTUK PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

Magang/praktik kerja jenis ini dilaksanakan mahasiswa secara individu atau kelompok 

pada nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat. Pada program magang di nagari ini 

mahasiswa PNP melakukan pendampingan di nagari/desa dalam mengidentifikasi 

potensi/kebutuhan nagari/desa. Pada magang di nagari dapat dilaksanakan secara 

monodisiplin ilmu (individu) atau multidisiplin ilmu yaitu kelompok yang terdiri dari 



beberapa program studi yang berbeda. Jenis kegiatan magang/praktik kerja yang dapat 

dilakukan di nagari harus berdasarkan persetujuan masing-masing program studi. 

Jenis kegiatan magang di nagari yang dapat dilaksanakan antara lain : 

a) Bidang administrasi dan pengarsipan 

b) Pembuatan peralatan sesuai dengan kebutuhan nagari 

c) Pembuatan aplikasi 

  



BAB III 

KETENTUAN MAHASISWA PKL 

3.1. KETENTUAN MAGANG/PRAKTIK KERJA BAGI MAHASISWA 

Ketentuan magang/praktik kerja bagi mahasiswa Politeknik Negeri Padang adalah : 

a) Magang praktik kerja dapat dilaksanakan secara perorangan atau 

kelompok. 

b) Peserta adalah mahasiswa Politeknik Negeri Padang yang akan mengambil 

mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. 

c) Waktu pelaksanaan magang/praktik kerja sekitar 3 – 6 bulan yang 

ditentukan oleh masing-masing program studi sesuai kurikulum. 

d) Dosen pembimbing ditunjuk oleh program studi untuk melakukan 

pendampingan mahasiswa selama magang/praktik kerja. 

e) Pembimbing lapangan selama magang/praktik kerja berasal dari 

instansi/industri/nagari tempat pelaksanaan magang/praktik kerja. 

f) Bobot SKS magang/praktik kerja ditentukan oleh program studi masing-

masing sesuai dengan kurikulum. 

g) Pemantauan magang/praktik kerja oleh dosen pembimbing Politeknik 

terhadap aktivitas maupun laporan dapat dilakukan secara online. 

h) Bila dimungkinkan, dosen pembimbing dapat melakukan kunjungan ke 

lokasi magang/praktik kerja mahasiswa untuk monitoring dan evaluasi. 

i) Mahasiswa membawa surat resmi dari Politeknik Negeri Padang yang 

berisikan jadwal magang, permintaan pembimbing lapangan sebagai dosen 

RPL, serta buku monitoring dan evaluasi. 

 



3.2. KETENTUAN PERUSAHAAN TEMPAT PELAKSANAAN MAGANG /  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Perusahaan yang dipilih harus memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan program 

studi ditinjau dari sisi jumlah staf pada divisi/bagian yang akan ditempatkan, nilai 

aset, serta komitmen pada pelaksanaan program magang. 

Pemilihan perusahaan tempat magang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

a) Mahasiswa mencari tempat magang sendiri kemudian diajukan kepada 

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. 

b) Mahasiswa melakukan magang di perusahaan yang telah menjalin kerja 

sama dengan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. 

Kewajiban perusahaan tempat magang adalah : 

a) Memberikan profil perusahaan atau informasi yang sejenis kepada 

mahasiswa calon peserta magang. Profil perusahaan dapat pula berupa 

situs web resmi perusahaan. 

b) Mengisi formulir pernyataan kesediaan perusahaan bagi perusahaan yang 

belum menjalin kerja sama magang dengan Jurusan Akuntanti Politeknik 

Negeri Padang. 

c) Mengarahkan dan memberikan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh 

mahasiswa peserta magang. 

d) Menetapkan person in charge untuk mengkoordinasikan kegiatan magang. 

e) Menyediakan fasilitas kerja bagi mahasiswa peserta magang. 

f) Memberikan kelonggaran waktu bagi mahasiswa magang agar dapat 

menulis laporan praktik kerja lapangan. 

g) Memberikan penilaian peserta magang dengan mengisi formulir yang 

tersedia. 



BAB IV 

PROSEDUR PELAKSANAAN PKL 

 

Seluruh mahasiswa tahun akhir yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Padang tanpa terkecuali.  Adapun prosedur pelaksanaan PKL adalah 

sebagai berikut: 

4.1. MEKANISME PENDAFTARAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Berdasarkan kepada jenis pilihan atau bentuk-bentuk pkl yang telah dijelaskan dibab 

atau sub bab sebelumnya, mekanisme dari pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah: 

1. Magang/praktik kerja di Industri (Tidak MoU) 

a. Mahasiswa mencari calon tempat magang/praktik kerja 

(industri/instansi) 

b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan magang/praktik kerja 

kepada program studi/jurusan, kemudian melalui program 

studi/jurusan surat tersebut diberikan ke UPT. Kerjasama. 

c. Mahasiswa meminta surat permohonan magang/praktik kerja kepada 

UPT. Kerjasama. 

d. Pengajuan surat permohonan magang/praktik kerja yang berikutnya 

diijinkan setelah ada surat penolakan dari perusahaan/industri/instansi 

sebelumnya. 

e. Mahasiswa menyerahkan surat penerimaan magang/praktik kerja di 

industri kepada koordinator program studi (Kaprodi). 

f. Sebelum berangkat magang/praktik kerja di industri, mahasiswa 

menemui dosen pembimbing yang telah ditentukan Kaprodi untuk 



meminta pembekalan, arahan serta tugas-tugas yang harus dikerjakan 

selama proses magang/praktik kerja 

g. Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

h. Melakukan pekerjaan sesuai dengan penempatan pada bidang/unit 

kerja di tempat magang/praktik kerja di bawah arahan pembimbing 

lapangan. 

i. Membuat jurnal harian pelaksanaan magang/praktik kerja yang 

ditandatangani oleh pembimbing lapangan. 

j. Membuat laporan magang/praktik kerja yang di bimbing oleh dosen 

pembimbing program studi. 

k. Mekanisme magang/praktik kerja di industri selain poin diatas dapat 

diatur oleh masing-masing program studi. 

2. Magang/praktik kerja di Industri(MoU) 

a. Mahasiswa menghubungi Kaprodi untuk mengkomunikasikan 

mengenai kota atau lokasi Praktik Kerja Lapangan, misal mahasiswa 

A meminta untuk melaksanakan PKL di Kota Pekanbaru, maka 

Kaprodi akan menyeleksi atau mengelompokkan mahasiswa di tempat 

tujuannya tersebut(terdapat seleksi yang akan dilakukan dan Kaprodi 

akan menghubungi kembali mahasiswa jika layak). 

b. Mahasiswa yang telah dinyatakan layak untuk melaksanakan praktik 

kerja lapangan melalui MoU akan dihubungi oleh Kaprodi dan diminta 

untuk mengambil Surat Pengantar Masuk ke Perusahaan di Industri 

nantinya.. 



c. Sebelum berangkat magang/praktik kerja di industri, mahasiswa 

menemui dosen pembimbing yang telah ditentukan Kaprodi untuk 

meminta pembekalan, arahan serta tugas-tugas yang harus dikerjakan 

selama proses magang/praktik kerja. 

d. Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. 

e. Melakukan pekerjaan sesuai dengan penempatan pada bidang/unit 

kerja di tempat magang/praktik kerja di bawah arahan pembimbing 

lapangan. 

f. Membuat jurnal harian pelaksanaan magang/praktik kerja yang 

ditandatangani oleh pembimbing lapangan. 

g. Membuat laporan magang/praktik kerja yang di bimbing oleh dosen 

pembimbing program studi. 

h. Mekanisme magang/praktik kerja di industri selain poin diatas dapat 

diatur oleh masing-masing program studi. 

3. Magang/praktik kerja di Kampus Utama (PNP) 

a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan magang/praktik kerja 

kepada UPT Kerjasama PNP yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan. 

b. UPT Kerjasama menyeleksi dan mengumumkan mahasiswa yang di 

terima magang/praktik kerja di PNP. 

c. Mahasiswa menyerahkan surat penerimaan magang/praktik kerja di 

PNP kepada koordinator program studi (Kaprodi). 

d. Sebelum memulai magang/praktik kerja di PNP, mahasiswa menemui 

dosen pembimbing yang telah ditentukan Kaprodi untuk meminta 



pembekalan, arahan serta tugas-tugas yang harus dikerjakan selama 

proses magang/praktik kerja. 

e. Mahasiswa melakukan pekerjaan sesuai dengan penempatan yang 

sudah ditentukan UPT Kerjasama pada bidang/unit kerja di PNP  

f. Mahasiswa melaksanakan magang/praktik kerja sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan oleh program studi  

g. Membuat jurnal harian pelaksanaan magang/praktik kerja yang 

ditandatangani oleh pembimbing lapangan. 

h. Membuat laporan magang/praktik kerja yang di bimbing oleh dosen 

pembimbing program studi 

i. Mekanisme magang/praktik kerja di kampus utama (PNP) selain poin 

diatas dapat diatur oleh masing-masing program studi 

4. Magang di Nagari / UMKM sebagai bentuk Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Untuk magang monodisiplin di Nagari : 

a. Mahasiswa mencari sendiri nagari calon tempat magang/praktik kerja 

b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan magang/praktik kerja di 

nagari melalui UPT Kerjasama dengan melampirkan proposal rencana 

kegiatan magang di nagari 

c. Rencana kegiatan magang di nagari mahasiswa harus disetujui dan 

ditanda tangani koordinator program studi/ketua jurusan 

d. Mahasiswa menyerahkan surat penerimaan magang/praktik kerja di 

nagari kepada koordinator program studi (Kaprodi) 

e. Sebelum memulai magang/praktik kerja di nagari, mahasiswa 

menemui dosen pembimbing yang telah ditentukan Kaprodi untuk 



meminta pembekalan, arahan serta tugas-tugas yang harus dikerjakan 

selama proses magang/praktik kerja 

f. Mahasiswa melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan atau 

proposal yang sudah disetujui Kaprodi, dan apabila terjadi perubahan 

kegiatan, harus berdasarkan persetujuan dosen pembimbing dan 

Kaprodi 

g. Membuat jurnal harian pelaksanaan magang/praktik kerja yang 

ditandatangani oleh pembimbing lapangan. 

h. Membuat laporan magang/praktik kerja yang di bimbing oleh dosen 

pembimbing program studi 

i. Mekanisme magang/praktik kerja di nagari selain poin diatas dapat 

diatur oleh masing-masing program studi 

 

Untuk magang multidisiplin di nagari : 

a. Mahasiswa membentuk kelompok magang multidisiplin di nagari 

yang terdiri dari beberapa program studi  

b. Mahasiswa mengajukan surat permohonan magang/praktik kerja di 

nagari melalui UPT Kerjasama dengan melampirkan proposal rencana 

kegiatan magang di salah satu nagari yang sudah bekerja sama dengan 

PNP (daftar nagari dapat dilihat pada website Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Padang) 

c. Rencana kegiatan magang multidisiplin di nagari mahasiswa harus 

disetujui dan ditanda tangani ketua P3M PNP. 

d. UPT Kerjasama mengumumkan kelompok mahasiswa yang diterima 

magang di nagari. 



e. Mahasiswa menyerahkan surat penerimaan magang/praktik kerja di 

nagari kepada UPT Kerjasama dan koordinator program studi 

(Kaprodi) 

f. Mahasiswa melakukan pekerjaan sesuai dengan rencana kegiatan atau 

proposal yang sudah disetujui, dan apabila terjadi perubahan kegiatan, 

harus berdasarkan persetujuan dosen pembimbing dan koordinator 

program studi/ketua jurusan. 

g. Membuat jurnal harian pelaksanaan magang/praktik kerja yang 

ditandatangani oleh pembimbing lapangan. 

h. Membuat laporan magang/praktik kerja yang di bimbing oleh dosen 

pembimbing program studi 

 

4.2. MEKANISME PELAKSANAAN PKL DAN BIMBINGAN 

PEMBUATAN LAPORAN PKL 

Mahasiswa akan memulai pelaksanaan praktik kerja lapangan sesuai dengan tanggal 

masuk dan keluar yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan.  Adapun selama 

pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung, beberapa hal yang perlu diperhatikan 

adalah: 

1. Pada hari pertama mahasiswa hadir untuk melaksanakan praktik kerja 

lapangan, mahasiswa wajib memberikan Surat Pengantar yang telah 

dibuatkan sebelumnya kepada jajaran yang bertanggung jawab di industri 

tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan. 

2. Mahasiswa wajib menjaga sikap, kelakuan, dan mematuhi semua aturan 

yang berlaku disekitar lingkungan kerja selama pelaksanaan praktik kerja 

lapangan. 



3. Bersikap professional dalam setiap pekerjaan yang diberikan. 

4. Selama pelaksanaan, mahasiswa wajib mengisi Buku Harian Wajib 

Praktik Kerja Lapangan. 

5. Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal sebanyak 7 

kali selama pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung guna 

pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan, dan/atau meminta saran 

mengenai hal-hal yang mahasiswa tidak ketahui lainnya. 

6. Jika waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan telah berakhir, mahasiswa 

meminta surat untuk keluar dari industri kepada industri yang 

bersangkutan dan menghubungi pihak yang bertanggung jawab di industri 

mengenai tanggal keluar dari mahasiswa pkl. 

 

4.3. MEKANISME PENDAFTARAN PELAKSANAAN SIDANG LAPORAN 

PKL 

Mahasiswa yang telah melaksanakan praktik kerja lapangan harus menyelesaikan 

laporan praktik kerja lapangan sebelumnya dilaksanakannya sidang.  Adapun secara 

lebih jelas adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan praktik kerja lapangan dan 

keluar dari industri, wajib menyelesaikan Laporan tersebut sebelum 

tenggat waktu sidang yang ditentukan. 

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan laporannya wajib melaporkan 

kepada jurusan dan dengan persetujuan dosen pembimbing. 

3. Mengupload Laporan Praktik Kerja Lapangan yang telah ditanda tangani 

oleh dosen pembimbing ke Referensi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri 

Padang. 



4. Mahasiswa akan mendapat informasi mengenai dosen penguji yang akan 

melaksanakan Sidang Laporan Praktik Kerja Lapangan. 

5. Setiap mahasiswa wajib menghubungi dosen penguji tanpa terkecuali. 

6. Jadwal Pelaksanaan Sidang Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah atas 

persetujuan antara mahasiswa dengan dosen penguji, selama masih pada 

jadwal yang telah ditentukan sebelumnya oleh jurusan. 

7. Setelah pelaksanaan sidang, mahasiswa wajib melakukan revisi Laporan 

Praktik Kerja Lapangan berdasarkan pada perbaikan yang disarankan oleh 

dosen penguji sidang Praktik Kerja Lapangan. 

8. Laporan Praktik Kerja Lapangan yang telah direvisi, diupload kembali 

pada refrensi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. 

  



BAB V 

PROSES BIMBINGAN DAN PENILAIAN PKL 

6.1 PROSES BIMBINGAN  

6.1.1 Pemilihan Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing setiap individu mahasiswa jurusan akuntansi dipilih 

langsung oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang kepada 

individu, atau kelompok mahasiswa yang melaksanakan PKL. 

6.1.2 Kriteria Dosen Pembimbing 

1. Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. 

2. Telah mengajar di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang minimal 

selama 4 tahun. 

3. Berada disekitar lingkungan Politeknik Negeri Padang.(tidak sedang 

melanjutkan studi atau pun hal-hal lain yang membuat dosen jauh dari 

kampus dan/atau tidak bisa mengajar di kampus.) 

4. Bersedia untuk melaksanakan tugas bimbingan sebagai dosen pembimbing 

sampai PKL berakhir dan Laporan PKL mahasiswa bersangkutan selesai. 

6.1.3 Tugas Dosen Pembimbing 

1. Memberikan Pengarahan untuk mahasiswa dalam pelaksanaan PKL. 

2. Menyediakan waktu bimbingan secara berkala untuk mahasiswa. 

3. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan tugas 

mereka di Industri dan dalam pembuatan Laporan PKL. 

4. Memberikan persetujuan atas Laporan PKL. 

5. Memberikan bukti konsultasi PKL. 

6. Memberikan nilai kepada tugas akhir mahasiswa. 

6.1.4 Ketentuan Tugas dan Bimbingan bagi mahasiswa 



1. Mahasiswa harus mematuhi segala aturan yang berlaku di Industri. 

2. Melaksanakan tugas secara professional. 

3. Melaksanakan PKL sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. 

4. Melaksanakan bimbingan dengan dosen pembimbing mengenai hal-hal 

yang tidak diketahui dan mengenai Laporan PKL 

5. Mahasiswa harus memperhatikan etika komunikasi dan perilaku setiap 

menghubungi dosen pembimbing dan setiap pelaksanaan bimbingan. 

6. Mahasiswa diharuskan membuat dan menyediakan catatan bimbingan demi 

kemudahan pelaksanaan bimbingan. 

7. Melakasanakan bimbingan minimal 7 kali pertemuan. 

 

6.2 PROSES PENILAIAN 

Setelah melewati proses bimbingan dengan dosen pembimbing, mahasiswa PKL akan 

melaksanakan ujian untuk mempertanggungjawabkan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing Pada Sidang Praktik Kerja 

Lapangan.  Ketentuan Penilaian atas laporan PKL mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

 

 





BAB VI 

PEDOMAN PENULISAN LAPORAN PKL 

 

6.1 PENULISAN KUTIPAN DAN DAFTAR REFERENSI 

6.1.1 Pendahuluan 

Pencantuman sumber referensi yang asli merupakan hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan dan dilakukan dalam proses penulisan TA. 

Ada dua teknik yang dikenal dalam pencantuman referensi yaitu 

author-date system dan documentary-note system (pemakaian foot 

note). Akan tetapi teknik yang umum digunakan adalah author-date 

system yang mencantumkan nama penulis dan tahun publikasi. Untuk 

penulisan TA, disarankan penggunaan author-date system. 

 

6.1.2 Author-Date System 

Sistem ini menginformasikan nama pengarang, tahun publikasi dan 

nomor halaman sumber (lihat lebih lanjut aturan penomoran halaman). 

Jika sistem ini dipakai, maka penggunaan foot note akan menjadi 

minimal. Biasanya foot note hanya digunakan untuk keterangan 

tertentu saja, seperti informasi tentang latar belakang pengarang atau 

istilah tertentu yang perlu penjelasan. 

Secara umum, nama yang dicantumkan sebagai sumber 

referensi adalah nama akhir (nama keluarga) 

 

Misalnya: Nama pengarang adalah Roger E Willet 



Maka yang dicantumkan sebagai sumber dalam pengutipan adalah 

“Willet” 

 

Pada umumnya penulisan nama orang Indonesia tidak diikuti 

dengan nama keluarga. Dalam kasus ini, maka yang dicantumkan 

adalah nama akhirnya. 

 

Misalnya  : Irda Rosita 

Maka ditulis : Rosita 

 

Untuk nama pengarang yang mencantumkan nama suami atau 

sukunya, maka nama tersebut yang dikutip. 

 

Contoh   : Sukartini Batar 

Maka ditulis : Batar 

 

Contoh   : Endrawati Tanjung 

Maka ditulis : Tanjung 

 

Nama pengarang yang terdiri dari satu kata seperti Gustati, 

Ferdawati, Yusnani, maka nama lengkapnya yang dikutip. 

Untuk nama China, karena sistem penulisannya nama keluarga 

diletakkan di awal, maka yang dicantumkan adalah nama awalnya. 

 

Misalnya : Lim Yew Ting  



Maka akan ditulis “Lim” saja. 

 

 

Pengecualian dilakukan untuk nama China yang ditulis seperti 

nama Christian. 

 

Misalnya : Robert Ong 

Ditulis  : Ong 

 

Jika nama akhir penulis ditulis dalam bentuk inisial, maka yang 

dicantumkan adalah nama awalnya. 

Misalnya : Djakaria N.E 

Maka yang dicantumkan adalah Djakaria, bukan N.E 

 

Penerapan author-date system dapat dilihat pada contoh-contoh 

berikut : 

 Abdul Rahim (1999) berpendapat bahwa perlu untuk 

mengembangkan standar akuntansi khusus untuk wakaf agar 

pengelolaan wakaf menjadi lebih baik 

Jika kutipan dilakukan tanpa merubah kalimat aslinya maka 

nomor halaman harus dicantumkan. Dalam hal ini kalimat yang dikutip 

diberi tanda kutip. 

 

Contoh : 

 



Brignal (1992 : 120) mengungkapkan “...pengukuran performa memegang peranan 

penting dalam sebuah perubahan dalam perusahaan.” 

 

Jika kutipan tersebut berasal lebih dari satu halaman 

 

Brignal (1992 : 120-121) 

 

Jika nama penulis diletakkan pada akhir kutipan, maka nama 

penulis dan tahun publikasi diletakkan di dalam tanda kurung. 

Contoh : 

Standar akuntansi untuk wakaf perlu dikembangkan agar pengelolaan 

wakaf menjadi lebih baik (Rahim, 1999). 

 

Jika penulisnya dua orang 

 

Rullen dan Osmond (1993) menyatakan... 

 

Jika penulisan tiga, empat, atau lima orang, maka untuk pengutipan 

pertama kali, harus ditulis semua nama pengarangnya. Sedangkan 

untuk pengutipan kedua dan selanjutnya hanya ditulis nama pengarang 

pertama dan dibelakang diikuti dengan et al., dan tahun publikasi. 

 

Contoh : 

 



Pengutipan pertama : Kinerja adalah ... (Howard, James, Jordan 

dan Smith, 2000) 

Pengutipan selanjutnya : Howard et al., (2000) 

 

sedangkan jika penulis enam orang atau lebih, maka sejak dari 

pengutipan pertama hanya dicantumkan nama penulis pertama diikuti 

oleh et al., dan tahun publikasi. 

 

Jika sumbernya adalah organisasi 

(WHO, 1992) 

Jika pendapat yang sama diberikan oleh beberapa penulis, maka 

tahun yang lebih awal diletakkan pertama dan antara referensi 

dipisahkan dengan tanda titik koma (;) 

 

...(Holmes, 2001 ; Jackson, 2002 ; Disney, 2004) 

 

Jika satu penulis memiliki beberapa edisi tahun yang berbeda 

 

Kennedy (2003;2004) 

 

Jika satu orang penulis memiliki dua atau lebih publikasi pada 

tahun yang sama, maka harus diberi penomoran  

 

Kennedy (2003a; 2003b) 

 



Jika tahun publikasi tidak diketahui, maka dicantumkan “n.d.” 

yang berarti “no date” 

 

(Kursyid, n.d.) 

 

Jika tahun publikasi tidak diketahui (untuk karya-karya lama), akan 

tetapi tahun terjemahannya bisa dilacak, maka diberi keterangan “terj” 

 

Aristotle (terj. 1950) 

 

Jika tahun publikasi awal tidak diketahui, akan tetapi diketahui edisi yang telah diedit, 

maka dicantumkan “ed” 

 

Jordan (ed. 1985) 

 

Jika referensi berasal dari komunikasi personal seperti surat, e-mail, atau memo, maka 

dicantumkan inisial nama depan serta nama akhir orang yang mengirimkannya. 

Contoh  

 

S. Harahap (komunikasi personal, 29 Januari 2005) 

 

Kutipan dari sumber religius 

Jika kutipan berasal dari Al Quran : 

 

Riba dilarang di dalam Islam (Qur’an, Al-Baqarah : 275) 



 

Jika dikutip dari hadist maka nama perawi, kitab hadist serta edisi yang dikutip harus 

dicantumkan  

 

(Muslim, Sahih Muslim, ed. 1998) 

 

 

Teknik melakukan kutipan dalam teks 

Ada tiga cara pengutipan dalam teks : 

a) Paraprase, yakni menyatakan kembali suatu ide dengan kalimat sendiri tanpa 

merubah makna sebenarnya 

b) Mengutip secara verbatim sampai tiga baris (kira-kira 20-30 kata) 

c) Mengutip lebih dari tiga baris atau lebih dari 30 kata 

 

6.1.3 Paraprase 

Contoh paraprase 

Lewis (2003) menemukan indikasi adanya pengaruh tekanan kerja terhadap kinerja 

auditor. 

 

Contoh mengutip secara verbatim yang tidak lebih dari tiga baris. 

Terkait dengan masalah pentingnya standar akuntansi untuk lembaga filantropi, 

Adnan (2005) berpendapat, “standar akuntansi lembaga filantropi merupakan 

kebutuhan mendesak mengingat perkembangan lembaga tersebut sangat pesat akhir-

akhir ini.” 

 



Perhatikan contoh di atas, bahwa kutipan yang diambil harus diintegrasikan ke dalam 

kalimat sebelumnya dengan memberikan tanda kutip pada kalimat yang dikutip. 

Selain itu, pada kutipan verbatim, tidak ada satupun bagian kata yang dirubah oleh 

penulis TA, kecuali kalimat diambil sepotong yang harus ditandai dengan titik tiga 

(...) sebelum atau sesudah kalimat. 

Contoh kutipan verbatim yang lebih dari tiga baris : 

 

Hameed (2002) memberikan argumen tentang perlunya standar akuntansi untuk 

lembaga keuangan Islam sebagai berikut : 

 

Disebabkan oleh filosopi yang melandasi berdiri lembaga keuangan 

Islam disebakan berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, maka 

standar yang digunakan juga harus berbeda. Hal ini menjadi tidak 

terbantahkan karena akuntansi dipengaruhi oleh  nilai, lingkungan dan 

kepercayaan yang diyakini oleh penggunanya. 

 

Perhatikan contoh kutipan di atas. Kutipan seperti ini harus dilakukan tanpa tanda 

kutip, diketik satu spasi, serta indent bagian kiri dan kanan masing-masingnya 1,2 cm. 

 

6.1.4 Daftar Referensi 

Bagian-bagian yang dicantumkan di dalam daftar referensi meliputi : 

a. Nama pengarang 

b. Tahun/tanggal publikasi 

c. Judul 

d. Informasi tentang publikasi (nama penerbit dan tempat publikasi) 



 

Secara umum nama pengarang yang dicantumkan adalah nama akhir, kemudian 

diikuti dengan inisial nama depannya. Pengecualian dilakukan untuk nama-nama 

tertentu (silahkan lihat bagian sebelumnya mengenai aturan pencantuman nama) 

 

Pencantuman informasi waktu publikasi tergantung sumbernya. Contohnya dapat 

dilihat sebagai berikut : 

a. Buku atau artikel dari jurnal   Bennets, J. (2001) 

b. Majalah bulanan, newsletter   (1998, Juni) 

c. Harian atau mingguan    (1998, 19 Juni) 

d. Karya yang masih dalam proses penerbitan  (in press) 

e. Karya yang dipublikasikan lagi  (1926/1998) 

 

Informasi tahun publikasi diikuti dengan judul. Hanya huruf pertam yang ditulis 

kapital, kecuali jika judul tersebut memuat nama orang, tempat atau nama lainnya 

yang memang harus diawali dengan huruf kapital. Judul harus dicetak miring (Italic) 

kecuali untuk judul artikel dalam jurnal dan bab dalam buku ditentukan lain. Judul 

tidak digarisbawahi. 

 

Setelah judul, cantumkan kota, atau negara tempat publikasi. Jika terdapat banyak 

tempat publikasi, cantumkan yang pertama saja. Nama tempat diikuti dengan nama 

penerbit yang sebelumnya diberi tanda titik dua (:) 

 

Beberapa ketentuan lain terkait dengan penulisan referensi : 

a. Disusun berdasarkan alpabet (alphabetical order) 



b. Baris kedua, ketiga dan seterusnya dari suatu referensi dibuat indent 1,2 cm 

c. Jarak antara satu referensi dengan referensi yang lainnya adalah dua spasi, 

sedangkan jika masih dalam referensi yang sama satu spasi. 

 

Beberapa contoh penulisan referensi : 

 

Satu orang penulis 

 

Smith, M. (2003). Research methods in accounting. New Delhi: Sage Publications. 

Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach. New 

York: John Willey & Son, Inc,. 

 

Lebih dari satu orang penulis 

 

Prihatini, F., Hasanah, U., dan Wirdyaningsih. (2005). Hukum Islam zakat dan wakaf, 

teori dan prakteknya di Indonesia. Jakarta : Badan Penerbitan Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia. 

 

Muhsin, J., Akhyat, A, Suyanto, Purwanto, M.R, Ali., N.M, Fahrurrozi, dan Abidin, 

M.Z, (2003). Sejarah dan dinamika Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta : 

UII Press. 

 

Penerbit adalah lembaga atau institusi 

Instituon of Financial Education. (2000). Managing personal funds. Chicago : 

Midwestern Publishing. 



 

Edisi tertentu dari buku yang dijadikan referensi 

Othman, N. (1997). The history of accounting (edisi ke 2). Boston: Allyn and Bacon. 

Buku Terjemahan 

Freund, J. (2006). Statistics : A first course. (Terjemahan A. Fachry). Jakarta : 

Salemba Empat. (Publikasi pertama 1999). 

 

 

Kutipan dari artikel jurnal 

Vinten, G. (1997). Corporate governance in a charity. Corporate Governance, 5 (1), 

24-28. 

Perhatikan pada contoh di atas, yang dicetak miring adalah judul jurnal, bukan judul 

artikelnya. Jika diketahui volume dan nomor jurnal, informasi tersebut harus 

dicantumkan, dan diikuti dengan nomor halaman jurnal. 

 

Kutipan dari bab dalam buku 

Adnan, M.A. (2005). Akuntansi dan auditing kelembagaan wakaf. Akuntansi syariah , 

arah, pospek & tantangannya (pp. 143-152). Yogyakarta: UII Press. 

 

Kutipan dari TA, skripsi atau tesis 

Fitri, R.J. (2007). Pengukuran performa dan aplikasi balance scorecard pada 

perguruan tinggi : Studi kasus pada IAIN Imam Bonjol Padang. Tugas akhir. 

Politeknik Universital Andalas. 

 



Hameed, S. (2000). The need for Islamic accounting: Perception of Malaysian 

Muslims accountans and academicians on the objectives and characteristics of 

Islamic accounting. Phd Thesis. University of Dundee, UK. 

 

Kutipan dari surat kabar harian 

Setiawan, A.A. (2004, 13 Desember). Wakaf tunai dan kesejahteraan ummat. 

Republika. Hal.2. 

Kutipan dari artikel yang terdapat dalam newsletter 

Dompet Dhuafa Republika. (2006 Juni). Berzakat itu mudah. Newsletter, hal.2-3. 

Kutipan dari buku yang ditulis oleh banyak penulis dengan satu atau dua orang 

editor 

Hasanah, U. (2003). Potret filantropi Islam di Indonesia. Dalam Thaha, I. (editor), 

Berderma untuk semua : Wacana dan praktik filantropi Islam (hal. 203-246). 

Jakarta : Teraju. 

 

Kutipan dari internet 

Abubakar, I. (2006). Beberapa gagasan tentang badan Wakaf Indonesia. Ditelusuri 1 

Augustus 2006. http://www.philanthropyforjustice.org/ 

 

Harus diperhatikan untuk pengutipan dari internet tanggal terakhir mengakses situs 

tersebut. 

Sumber dari wawancara, pidato atau sumber lain yang tidak ada 

dokumentasinya 

Untuk sumber seperti ini, ada dua cara penulisan referensinya : 

1. Dicantumkan pada catatan kaki (foot note) 

http://www.philanthropyforjustice.org/


2. Dibuat terpisah dari daftar referensi pada daftar wawancara 

 

Dalam penulisan TA, disarankan untuk membuat daftar referensi wawancara secara 

terpisah. Daftar wawancara tersebut dicantumkan pada bagian lampiran TA 

(Appendix). 

 

Jika orang yang diwawancara menginginkan kerahasiaan, maka informasi yang 

dicantumkan adalah posisi orang tersebut dalam perusahaan / organisasi yang diteliti. 

Selain itu, informasi tentang tempat tanggal, dan jam wawancara juga perlu 

dicantumkan. 

 

Contoh : 

Meri Puspitasari, auditor internal, wawancara oleh peneliti, Jakarta, 9 November 2006 

jam 14.00-15.00 WIB. 

 

Sumber dari artikel yang dipresentasikan pada seminar, simposium atau 

konferensi 

 

Ihsan, H dan Shahul Hameed. (2007, Maret). Waqf accounting and possible use of 

SORP 2005 to develop waqf accounting standards. Dipresentasikan pada the 

Singapore International Waqf Conference, Singapore. 

 

 

6.2 KETENTUAN PENULISAN 



Ketentuan penulisan merupakan suatu hal penting yang dapat memberikan 

keseragaman dan kerapian pada penulisan laporan PKL. Berikut merupakan 

ketentuan-ketentuan penulisan laporan PKL. 

1. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam penulisan laporan PKL adalah Bahasa Indonesia 

yang baku yang mengikuti kaedah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI). Penggunaan istilah asing selain Bahasa Indonesia harus dicetak miring 

(italic). 

2. Jenis Huruf 

Jenis huruf yang diperkenankan adalah “Times New Roman”. Untuk teks 

utama,   ukuran   huruf   adalah   12pt,   sedangkan   pada   bagian   lain   akan 

dijelaskan lebih lanjut. 

3. Spasi dan dan paragraf 

Jarak baris (line spacing) dalam teks utama harus diset double spacing 

(2.0). Jarak  ini  termasuk  antara  baris dengan baris berikutnya,  paragraf 

dengan paragraf berikutnya, teks ke list yang diberi nomor atau bullet, jarak 

dalam list, serta sub judul ke teks. Pengecualian dilakukan untuk jarak antara 

teksterakhir dalam paragraf dengan sub judul yang baru, yang harus berjarak tiga 

spasi (3.0). 

 Paragraf pertama dari setiap bagian tidak dijorokkan (indent), namun 

paragraf kedua dan seterusnya dibuat indent sejauh 12 milimeter. Untuk 

konsistensi, gunakan fasilitas tombol tab.   Sub judul yang yang tidak diikuti 

dengan isi paragraf pada baris terakhir dalam suatu halaman tidak diperkenankan. 

Minimal harus ada dua baris dalam sebuah paragraf setelah sub judul. 



 Selain ketentuan paragraf di atas, penggunaan satu spasi (single spacing) 

harus dilakukan untuk : 

a. Ucapan terima kasih dan kata pengantar 

b. Daftar  isi  (Kecuali  antara  bab  yang  satu  dengan  bab  yang  lainnya, 

harus dibuat dua spasi) 

c. Daftar tabel dan daftar gambar 

d. Abstrak 

e. Kutipan yang lebih dari 40 kata (kutipan seperti ini harus indent 1.2 cm 

dari tepi kiri dan kanan margin) 

f. Daftar pustaka (kecuali antara referensi yang satu dengan lainnya, berjarak 

dua spasi) 

g. Daftar singkatan 

h. Lampiran 

Beberapa aturan untuk spasi dalam teks (text spacing) adalah sebagai berikut: 

a. Untuk istilah yang membutuhkan penggunaan tanda score (-) maka 

tidak ada spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh : hit-and-run 

b. Tanda yang menunjukkan nilai minus atau negatif tidak diberi spasi 

dengan angka yang mengikutinya. Contoh : -4 

c. Tanda  yang  menunjukkan  fungsi  pengurangan  dalam  matematika 

diberi spasi sebelum dan sesudahnya. Contoh : 4 – 2 = 2 

d. Untuk penempatan tanda titik dan koma dalam kutipan, jika tanda 

tersebut merupakan bagian dari kutipan, maka titik dan koma harus 

diletakkan di dalam tanda kutip (”). Contoh : Hongren  (2002)  

mengungkapkan,  ”Akuntansi  bisa  dikelompokkan menjadi akuntansi 

keuangan dan akuntansi manajemen.” 



e. Jika sumber kutipan dicantumkan diakhir kalimat yang dikutip, maka 

tanda titik diletakkan setelah kurung. Contoh : Pengamatan    tidak    

langsung    adalah    proses    pengamatan    yang melibatkan interaksi 

yang sangat terbatas antara peneliti dengan objek yang diamati (Wahyuni, 

2012). 

4. Penjudulan 

Ada beberapa jenis judul : 

a. Judul Bab, yang merupakan judul pada awal setiap bab baru. Dibuat 14 pt, 

bold, posisinya di tengah, dan UPPER CASE (huruf kapital) 

b. Judul teks, 12 pt, bold, rata kiri, UPPER CASE 

c. Subjudul, 12 pt, bold, rata kiri, Title Case (Huruf kapital hanya pada 

setiap awal kata. Pengecualian pada kata penghubung seperti ke,di, 

dari,dalam dan lainnya tidak dibuat kapital) 

d. Sub- subjudul, 12 pt, bold, cetak miring, rata kiri, Title Case 

e. Sub-sub-subjudul,   12   pt,   cetak   miring,   rata   kiri,   digaris   bawah 

(underlined), Title Case. 

5. Bullet dan numbering 

Untuk setiap teks yang menggunakan bullet atau penomoran (numbering), maka 

bullet atau nomor tersebut harus indent dari margin kiri sejauh 1.2 cm. Sedangkan 

jarak teks yang dimuat dalam bullet/nomor tersebut dari margin kiri adalah 2.0 

cm. Untuk pengaturan ini, maka klik kanan pada teks yang terdapat bullet dan 

penomoran, setelah itu pilih paragraph. Pada pilihan special, pilih  hanging, dan 

pada bagian by, atur ukurannya menjadi 0.8 cm. 

6. Margin 

Margin yang digunakan dalam penulisan laporan PKL adalah: 



Kiri 3.8 cm 

Atas 2.5 cm 

Kanan 2.5 cm 

Bawah 3.0 cm 

 

7. Penomoran halaman 

Setiap  halaman  laporan PKL  harus  diberi  nomor  halaman.  Angka  

Romawi  kecil (i,ii,iii...) digunakan pada halaman-halaman awal sebelum 

halaman utama yang memuat bab pertama. Khusus untuk halaman judul yang 

berada pada bagian paling awal laporan PKL dihitung akan tetapi tidak diberi 

nomor. 

Nomor halaman harus berada di tengah pada bagian bawah setiap halaman. 

Nomor halaman berjarak 1.3 cm   dari bagian pinggir bawah kertas. Sebagai 

panduan pengaturan margin dapat mengikuti cara berikut (khusus bagi yang 

menggunakan MSWord 2007 ke atas): 

a. Pilih Page Layout dan klik Page Setup. Setelah itu klik margin dan atur 

ukuran margin seperti disebutkan di atas. Selanjutnya klik paper dan 

pada bagian paper size pilih A4 (210mm x 297mm). Setelah itu klik 

layout dan atur Footer pada 1.3 cm serta Header pada 0 cm. Setelah itu 

kilik OK. 

b. Sebelum mulai mencetak, pilih office button (bagian paling kiri atas), 

dan klik Print. Selanjutnya pada menu Properties atur pilihan kertas 

menjadi A4 (210mm x 297 mm). Terakhir klik OK. 

8. Pengaturan rata kiri dan rata kanan 

Seluruh teks utama dalam laporan PKL harus diset justify, yakni sisi kiri dan sisi 

kanan rata. 

9. Tabel 



Karena tabel merupakan bagian dari teks, maka letaknya berada di antara 

teks dan bisa bersambung ke halaman berikutnya. Setiap tabel harus diberi nomor 

dan judul. Nomor dan judul tabel berada di atas tabel, diatur pada posisi tengah 

(centred) dan satu spasi. Jika ada tabel yang bersambung ke halaman berikutnya, 

maka hanya nomor halaman saja yang dicantumkan. Sebagai contoh : ” Tabel 1.1 

– Lanjutan”. Umumnya, bagian atas dari tabel (heading) harus muncul pada setiap 

halaman sambungan. 

 Bab di mana tabel tersebut dimuat menentukan penomoran tabel. Misalnya 

Bab 3 memiliki 2 tabel maka nomor tabel adalah 3.1, 3.2. Begitu juga jika Bab 4 

memiliki 3 tabel, maka penomoran Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

 Idealnya, tabel harus berada di bawah teks yang menjelaskannya. Akan 

tetapi jika tidak memungkinkan (disebabkan karena sisa halaman tidak 

mencukupi), maka tabel bisa dibuat pada bagian paling awal halaman 

berikutnya. Jika tabel berada di tengah-tengah teks, maka jarak tiga spasi dari 

atas dan bawah tabel harus diatur. Dua tabel yang berbeda atau lebih tidak boleh 

diletakkan berturut-turut, harus ada teks yang di antaranya. 

 Tabel harus berada pada margin yang telah ditentukan di atas. Jika ukuran 

tabel sangat besar, maka gunakan posisi landscape pada halaman berikutnya 

setelah teks. Untuk ukuran huruf dalam tabel, idealnya adalah 12pt. Akan tetapi 

jika tidak memungkinkan, maka ukuran minimum yang digunakan dalam tabel 

adalah 10pt. 

10. Gambar 

Gambar  meliputi  charts,  grafik,  photo  atau  gambar  lainnya  yang  bersifat 

ilustratif yang merupakan bagian dari laporan PKL. Penempatan gambar 



pada teks sama  dengan  aturan  penempatan  tabel  kecuali  untuk  nomor  dan  

judul gambar yang berada pada bagian bawah gambar. 

 

  



BAB VII 

ETIKA PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Seluruh mahasiswa tahun akhir yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) harus memiliki etika yang baik selama melaksanakan kegiatan PKL. Berikut 

akan dijelaskan etika yang wajib dimiliki oleh mahasiswa yang melaksanakan PKL. 

7.1  ETIKA PELAKSANAAN PKL 

Berikut merupakan etika-etika pada saat melaksanakan PKL. 

1. Mahasiswa harus mematuhi aturan yang ada di tempat PKL dengan baik. 

2. Mahasiswa harus bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk 

kepentingan instansi tempat pelaksanaan PKL. 

3. Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang diberikan dengan 

benar, rapi dan tepat waktu.  

4. Mahasiswa harus menghormati pegawai yang ada di tempat PKL tanpa 

membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan. 

5. Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja 

di tempat PKL. 

6. Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi instansi tempat PKL. Seluruh 

informasi dan data yang akan dijadikan sumber dalam penulisan laporan PKL 

harus disamarkan dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan 

informasi instansi.  

7. Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater. 

 

  



7.2 ETIKA BERPAKAIAN DI TEMPAT PKL 

Etika berpakaian merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan mahasiswa PKL 

ketika melaksanakan kegiatan PKL di tempat PKL. Berikut merupakan etika 

berpakaian yang harus diperhatikan oleh mahasiswa PKL. 

1. Mahasiswa harus mengikuti aturan berpakaian yang terdapat di tempat PKL. 

Jika pada tempat PKL tidak terdapat aturan khusus mengenai cara berpakaian, 

maka mahasiswa harus menggunakan pakaian formal dan sopan. Contoh 

pakaian formal adalah kemeja, celana atau rok. Pakaian yang harus dihindari 

adalah pakaian yang terbuat dari bahan kaos dan jeans. Mahasiswa juga harus 

menghindari pakaian yang terlalu longgar atau terlalu ketat. 

2. Mahasiswa disarankan menggunakan sepatu. Penggunaan sandal saat 

pelaksanaan kegiatan magang harus dihindari. Sepatu yang digunakan 

sebaiknya tidak mengganggu mobilitas mahasiswa dalam pelaksanaan PKL.   

3. Mahasiswa harus menghindari penggunaan aksesoris dan make up yang 

berlebihan. 

 

7.3 ETIKA BERKOMUNIKASI DENGAN DOSEN PEMBIMBING 

Etika dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing merupakan hal penting yang 

harus dijaga oleh setiap mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa harus memperhatikan 

etika berkomunikasi dengan dosen pembimbing seperti berikut ini. 

1. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada 

norma yang berlaku umum. 

2. Gunakan   Bahasa   Indonesia   yang   baik   dan benar (bukan bahasa gaul). 

Pesan yang disampaikan terdiri dari: salam, identitas, keperluan, dan ucapan 

terima kasih. 



3. Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa disingkat. 

4. Mahasiswa harus menuliskan identitasnya saat mengirim pesan kepada dosen. 

5. Menuliskan pesan dengan singkat, jelas dan diakhiri dengan ucapan terima 

kasih. 

6. Jika akan melakukan bimbingan secara langsung, maka mahasiswa harus 

membuat kesepakatan mengenai waktu bimbingan dengan dosen yang 

bersangkutan. Selain itu, mahasiswa juga harus memperhatikan hal-hal berikut 

ini. 

a. Masuk ruang dosen dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat dosen 

sedang istirahat atau berdiskusi. 

b. Datanglah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

c. Memakai pakaian yang rapi dan sopan.  
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