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Pengertian-pengertian

• Praktek Kerja Lapang (PKL)	adalah kegiatan akademik yang	dilakukan
oleh mahasiswa FPIK	dalam menyelesaikan berbentuk praktek kerja
yang	menekankan aspek kognitif dan psikomotorik dalam bidang
perikanan dan kelautan.	Waktu PKL	min.	20	hari @8	jam	kerja.	
• Dosen pembimbing adalah dosen yang	melakukan arahan dan
pendampingan selama proses	PKL	berlangsung.
• Dosen Penguji adalah dosen yang	ditunjuk oleh tim Ad	Hoc	sebagai
pembahas hasil PKL.
• Mitra PKL	adalah tempat dimana mahasiswa melakukan praktek kerja.	
Mitra ini bisa didapatkan dari instansi yang	telah bekerjasama dengan
FPIK	atau instansi lain	yang	sesuai dengan bidang kajian mahasiswa



Pengertian-pengertian

• Dosen Instansi/lapangan adalah dosen yang	ditunjuk untuk
membimbing mahasiswa selama di	lapangan/instansi.
• Seminar	PKL adalah pemaparan yang	dilakukan oleh mahasiswa PKL	
kepada tim penguji yang	sudah ditunjuk
• Logbook adalah lembar kerja yang	berisi aktivitas kerja mahasiswa
yang	diketahui dan ditandatangani oleh pembimbing lapang dan
dieketahui dosen pembimbing.	



Tujuan Instruksional Umum (TIU)	dan Khusus
(TIK)
• TIU:	Setelah mengikuti PKL,	mahasiswa diharapkan mendapatkan
wawasan dan pengalaman mengenai bidang yang	digeluti yakni
terkonsep pada perikanan dan kelautan
• TIK:	
- Mengenal pekerjaan yang	ada di	berbagai instansi
- Melatih bekerjasama dengan tim dan cara bersosialisasi
• Melatih mahasiswa membuat laporan terstruktur
• Menambah wawasan dalam bidang perikanan dan kelautan



Alur Praktek Kerja Lapangan (PKL)



Aturan Umum

• PKL	dapat diambil JIKA	mahasiswa sudah mengambil sks >78	(tanpa
mata kuliah mengulang).	Dibuktikan dengan Kartu Rencana Studi dan
diketahui oleh dosen wali
• Kegiatan PKL	secara umum meliputi:	a)Pembekalan PKL,	b)	
Pembuatan proposal	PKL,	c)	Administrasi PKL,	d)	PKL,	e)	Logbook	PKL,	
f)	Laporan PKL,	g)	Ujian PKL
• Kegiatan PKL	dilakukan pada saat peralihan antar semester
• PKL	dimulai dari 4	bulan sebelum kegiatan PKL	dilakukan dan
diselesaikan paling	lama	3	bulan setelah mahasiswa menyelesaikan
PKL.	Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan dalam waktu yang	
ditentukan dengan alasan yang	tidak dapat diterima,	maka PKL	harus
DIULANG



1.	Administrasi PKL

1. Mahasiswa membawa surat PKL	(sudah disiapkan oleh tim ADHOC)
2. Surat disampaikan kepada calon pembimbing
3. Menyiapkan logbook	harian
4. Membawa proposal	yang	ditandatangi oleh dosen wali/dosen

pembimbing 1	(jika diminta oleh instansi)

Aturan Khusus selama PKL



2.	Kegiatan/aturan/etika selama PKL

• Mahasiswa harus memberitahukan rencana kepergian kepada dosen
wali
• Mahasiswa harus memberitahukan rencana kedatangan ke lokasi
perusahaan/instansi dan membawa surat pengantar.	
• Mahasiswa memberikan proposal	PKL	ke perusahaan/instansi untuk
mendapatkan pembimbing lapang,	mendiskusikan kegiatan PKL,	
beserta tugas khusus.	
• Setiap mahasiswa memberitahukan secara jelas identitas,	maksud,	
dan kepentingan PKL.	
• Selama PKL,	mahasiswa WAJIB	memberitahukan kegiatan yang	
dilakukan kepada dosen wali



2.	Kegiatan/aturan/etika selama PKL

1. Hadir dan pulang tepat waktu,
2. Berpakaian sopan (TIDAK	jeans	dan kaus),	beberapa instansi

mensyaratkan mahasiswi memakai rok,
3. Bersosialisasi dengan baik dengan pekerja
4. TIDAK	memojokkan/mengkritik instansi tempat PKL
5. Jika memungkinkan,	maka TIM	Adhoc PKL	akan melakukan

monitoring	PKL	
6. Mahasiswa harus memberitahukan rencana kepulangan (pamit)



3.	Pasca PKL

1. Mahasiswa menyerahkan logbook	kepada Dosen Wali,	ditandatangi
oleh dosen wali sebagai dosen yang	mengetahui,	kemudian
diserahkan ke Prodi	(Tata	usaha Prodi)	bersamaan dengan amplop
nilai (jika nilai saudara dititipkan oleh pembimbing lapangan).

2. Melakukan bimbingan PKL	sampai dengan bulan Oktober dan bulan
November	direncanakan seminar	tertutup.

3. Laporan PKL	dijilid 3	buah (jilid softcover)	dan ditandtangai oleh
dosen pembimbing 1	



Laporan PKL	(1)
• Laporan PKL	memuat aturan sebagai berikut:
• Kertas :	A4	dengan berat 80	gram
• Batas/margin	:	atas,	bawah,	kanan (2	cm),	batas kiri (2.5	cm)

• Jenis,	Ukuran,	dan tipe huruf
• Font	Arial	11
• Spasi 1.15
• Diprint bolak balik

• Sitasi
• 80	%	sitasi adalah 10	tahun terakhir

• Sitasi berdasarkan APA	style	(6th Edition):
Widodo,	J.	(2015).	Pemerintahan Indonesia.Bandung:	Unpad Press
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di	www.apastyle.org



Laporan PKL	(2)
BAB	1.	PENDAHULUAN

• Latar Belakang
• Tujuan
• Ruang Lingkup
• Tempat danWaktu Kegiatan

BAB	2.	PROFIL	WILAYAH	ATAU	PROFIL	INSTANSI
BAB	3.	METODE	PELAKSANAAN
BAB	4.	HASIL	DAN	PEMBAHASAN	termasuk didalamnya adalah kegiatan
harian yang	dianalisis dan lampirannya adalah logbook
BAB	5.	KESIMPULAN	DAN	SARAN
DAFTAR	PUSTAKA
KESAN	DAN	PESAN	SELAMA	PKL
LAMPIRAN



Laporan PKL	(3)
BAGIAN-BAGIAN	LAINNYA	SAMA	DENGAN	LAPORAN	SKRIPSI	SEPERTI	
LEMBAR	PERSETUJUAN,	LEMBAR	PENGESAHAN,	DSB



PENILAIAN	PKL

• PKL	akan diberi nilai tergantung pada hal-hal berikut:
• Sudah Seminar	PKL
• Laporan PKL	sudah diberikan kepada pembimbing instansi/lapangan (cek
website	FPIK	untuk laporannya)

• Komposisi Nilai :	
• Pembimbing 1	(30%)
• Pembimbing 2	(40%)
• Penguji (30%)	



Terima kasih dan selamat PKL


