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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Puji syukur kehadirat Allah Swt karena rahmat-Nya petunjuk teknis Kuliah 

Kerja Lapangan mahasiswa Program Studi S1 Manajemen danProgram Studi S1 

Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari tahun 2020/2021 telah 

tersusun dengan baik, walaupun masih jauh dari kesempurnaan. 

Buku pedoman ini dirancang lebih bersifat teknis daripada teoritis sehingga 

diharapkan dapat benar-benar digunakan oleh mahasiswa dan pihak-pihak yang 

terlibat dalam kegiatan KKL. Buku pedoman ini disusun berdasarkan temuan-temuan 

dilapangan, saran dari berbagai pihak, dan kerangka pikir logis yang sederhana. 

Harapan dari semua usaha sederhana ini adalah kemudahan pemahaman bagi 

semua pihak. 

Kami berharap buku pedoman pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL) dapat bermanfaat memenuhi fungsinya sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan KKL bagi civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif 

Tim penyusun sehingga buku pedoman Kuliah Kerja Lapangan ini bisa terwujud. 

Demikian dan terima kasih. 

 

Kendari,    Januari 2020 

Kepala P3MK 
STIE Enam Enam Kendari  
 
 
 
Dr. H. Mahmudin A. Sabilalo, SE., MSi 
NIDN. 0923036902 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 

menyatakan bahwa pendidikan tinggi mengemban tugas menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau 

profesional, sehingga diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan peningkatan 

taraf kehidupan masyarakat dan keberhasilan pembangunan nasional. 

Mahasiswa dalam kualitasnya sebagai rakyat Indonesia, yang merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional tersebut, dituntut untuk 

belajar guna menjadikan dirinya sebagai mahasiswa insan pembangunan, yang dapat 

membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas suksesnya pembangunan 

nasional Indonesia. 

Mahasiswa sebagai asset bangsa merupakan sumberdaya manusia yang 

produktif dan potensial, serta akan tumbuh dan berkembang sebagai calon-calon 

pemimpin di masa mendatang, sehingga kebijakan pemerintah melalui penetapan 

kurikulum nasional dan kebijakan pengelola perguruan tinggi melalui kurikulum 

lokal yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja sangat diperlukan dalam rangka 

penciptaan aset bangsa yang berkualitas. 

Mencermati perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif dan 

kebutuhan sumberdaya manusia (SDM) yang handal telah membawa konsekuensi 

semakin ketatnya rekruitmen tenaga kerja. Hal ini menuntut para produsen tenaga 

kerja dalam hal ini salah satunya adalah lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat 

menyediakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Salah satu wujud 

upaya tersebut adalah pengenalan dunia kerja yang sesungguhnya melalui Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL) sebelum mahasiswa menyelesaikan studinya. 
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1.2. DASAR 

Dasar Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000, tentang pedoman 

penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar 

mahasiswa. 

4. Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Tujuan kegiatan akademik yang dikemas dalam kegiatan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL), antara lain: 

1. Memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya kepada mahasiswa 

sebagai calon sumberdaya manusia di masa mendatang; 

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa tentang penerapan 

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada dunia kerja; 

3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan 

menganalisis berbagai persoalan dalam dunia kerja kaitannya dengan teori 

yang telah didapatkan di bangku kuliah; 

4. Memberikan pengalaman kerja dan adaptasi terhadap lingkungan 

pekerjaan kepada mahasiswa. 

 

1.4 PENGELOLA KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

Pengelola pelaksaanaan KKL pada STIE Enam Enam Kendari adalah Pusat 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama atau kepanitiaan yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari. 
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1.5 PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

Pembimbing KKL adalah mereka yang bertugas membimbing 

mahasiswa KKL baik secara formal maupun informal. Pembimbing formal 

adalah dosen yang diangkat secara resmi menjadi pembimbing KKL oleh 

Ketua STIE Enam Enam Kendari dengan mengeluarkan SK Pembimbingan. 

Pembimbing formal ini dapat juga berupa karyawan/staf yang ditunjuk secara 

resmi oleh pimpinan instansi/perusahaan sebagai mentor bagi mahasiswa 

ditempat pelaksanaan KKL. 

Pembimbing Informal adalah orang-orang yang karena jabatannya 

atau keahliannya terlibat dalam kegiatan KKL di lokasi seperti uraian berikut: 

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing 

a. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan KKL. 

b. Menampung segala permasalahan yang timbul serta hambatan yang 

dihadapi, dan memberikan saran serta bantuan pemecahan masalah dan 

hambatan yang dihadapi. 

c. Memonitor semua kegiatan mahasiswa di lokasi KKL. 

d. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam penyusunan laporan 

KKL. 

2. Teknik Pelaksanaan Bimbingan 

a. Bimbingan dapat dilakukan secara langsung oleh para pembimbing 

dengan cara mengunjungi tempat pelaksanaan KKL. 

b. Pembimbing dapat memberikan nasehat kepada mahasiswa untuk 

mengatasi hambatan yang ditemui terutama mengenai pekerjaan yang 

menuntut derajat pengetahuan teknis yang belum dimiliki oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. 

c. Jika terdapat hal-hal yang menyangkut persoalan tingkat yang lebih 

tinggi, pembimbing dapat menyampaikan kepada Ketua STIE Enam 

Enam Kendari melalui panitia KKL untuk mendapatkan bantuan 

seperlunya. 
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d. Bimbingan diberikan sejak awal pelaksanaan KKL sampai dengan 

selesainya laporan KKL dan disetor ke bagian akademik. 

e. Frekuensi pembimbingan dapat dilakukan sesuai dengan tata kerja dan 

jadwal KKL. 

 

1.6 SASARAN PROGRAM KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

Sasaran KKL STIE Enam Enam Kendari adalah untuk pengembangan skill 

dan kemampuan dengan keterlibatan langsung pada obyek khususnya proses 

manajerial. Hal ini diharapkan mereka mampu melakukan aplikasi teori yang telah 

diperoleh melalui proses pembelajaran di kampus dan mampu mengadopsi serta 

mengidentifikasi proses manajerial yang dikembangkan oleh perusahaan/intansi 

tempat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan. Muara akhir dari kegiatan ini adalah 

terbentuknya jiwa profesional yang memiliki kejujuran, visioner, kompeten, cerdas, 

adil, tegas, disamping memiliki kemampuan leadership. 

 

1.7 PESERTA PROGRAM KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan KKL, jumlah anggota 

dalam satu kelompok minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, kecuali dalam kondisi 

tertentu instansi/perusahaan membutuhkan tambahan peserta. 

1.7.1 Program Studi Manajemen 

Tema yang bisa dijadikan acuan pelaporan KKL sesuai dengan 

keilmuan program studi manajemen, yaitu: 

1. Konsentrasi Manajemen Pemasaran (Marketing Management) 

Target pada konsentrasi ini yaitu peserta melakukan identifikasi proses 

manajemen pemasaran (Marketing Management Process) mulai dari 

indentifikasi pasar sasaran (segmentation), penerapan bauran pemasaran 

(implementation marketing mix), sampai dengan identifikasi strategi-

strategi pemasaran (marketing strategic) yang digunakan pada sebuah 

perusahaan/instansi. Selanjutnya mampu melakukan telaah kritis dari hasil 

identifikasi dari marketing management process.  
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2. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia (Human Resourcess 

Management) 

Peserta pada bidang ini mempunyai target melakukan identifikasi yang 

terkait dengan human resources management, mulai job description & 

Job specification. Recruitment and selection process, placement of staff. 

compentation implementation, training and development, perfomance 

appraissial, organization cultural dan intergration. Setelah melakukan 

identifikasi-identifikasi yang terjadi diharapkan mampu melakukan 

analisis baik secara teori yang selama ini diperoleh maupun bagaimana 

manajemen sumber daya manusia dikelola di dalam organisasi.  

3. Konsentrasi Manajemen Keuangan (Finansial Management) 

Pada konsentrasi ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi 

dan peranan manajemen keuangan dalam perusahaan atau institusi 

pemerintah. Secara umum, meliputi: analisa dan perencanaan keuangan 

perusahaan. Keputusan investasi dan alternatif pendanaan, manajemen 

modal kerja, analisis resiko serta mampu untuk menganalisis dan 

mengidentifikasi persoalan keuangan perusahaan, baik dalam kaitan 

proses pengambilan keputusan investasi, maupun pendanaan perusahaan. 

Analisis yang dilakukan didasarkan pada teori-teori keuangan baik yang 

berbasis syariah (jika ada) maupun yang konvensional. 

4. Konsentrasi Manajemen Perbankan (Banking Management) 

Pada konsentrasi ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi 

dan peranan manajemen perbankan. Secara umum, meliputi: pengelolaan 

arus kas, pengelolaan aset-liabilitas dari bank, meminimalisir resiko, 

merencanakan investasi bank, pelaporan keuangan lengkap, dan lain 

sebagainya.  

Tema dapat dikondisikan dengan situasi di lokasi KKL. 

1.7.2 Program Studi Akuntansi 

Tema yang bisa dijadikan acuan pelaporan KKL sesuai dengan 

keilmuan program studi akuntansi, yaitu: 
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1. Akuntansi Keuangan dan Perbankan 

Peserta melakukan analisa keuangan pada perusahaan/instansi dibidang 

keuangan, dan mampu menginterpretasikan laporan keuangan 

perusahaan/instansi tersebut. 

2. Akuntansi Sektor Perpajakan 

Peserta dapat mengetahui perencanaan keuangan dan accounting 

perusahaan/instansi sehingga dapat mengidentifikasi  pemenuhan 

ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiscal, serta 

mengetahui pengisian SPT serta perencanaan dalam rangka 

mengefisienkan beban pajak (tax planning). 

3. Akuntansi Sektor Publik 

Peserta dapat mengetahui pembuatan dan penyusunan laporan keuangan 

yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di instansi pemerintah 

ataupun instansi swasta, serta kompeten dalam penyusunan dan 

pemeriksaan laporan keuangan untuk organisasi sektor publik.  

Tema dapat dikondisikan dengan situasi di lokasi KKL. 
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BAB II 

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa dan 

instansi/perusahaan dimana mahasiswa melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 

(KKL) serta bagi Dosen Pendamping Lapangan (DPL), perlu diatur Pelaksanaan 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dalam sebuah sistem. Berikut ini hal-hal yang terkait 

dengan sistem tersebut antara lain: 

 

2.1 PERSYARATAN MELAKSANAKAN KULIAH KERJA LAPANGAN 

2.1.1 BEBAN SKS 

2.1.1.1 Beban SKS Program Studi Manajemen 

Calon peserta KKL adalah mahasiswa program studi 

manajemen yang telah menempuh jumlah 120 SKS. 

2.1.1.2 Beban SKS Program Studi Akuntansi 

Calon peserta KKL adalah mahasiswa program studi akuntansi 

yang telah menempuh jumlah 120 SKS. 

 

2.1.2 ADMINISTRASI 

Calon peserta diwajibkan mendaftarkan diri pada Tim Kepanitiaan 

KKL pada waktu yang telah ditentukan, dengan mengisi formulir sebagai 

berikut: 

1. Melampirkan surat keterangan dapat mengikuti kegiatan KKL yang 

diperoleh dari Bagian Akademik Kemahasiswaan (BAAK). 

2. Foto copy Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester berjalan. 

 

2.1.3 MENGIKUTI PEMBEKALAN 

Setiap calon peserta diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan 

pembekalan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada setiap calon 

peserta, agar di lapangan tidak terjadi kebingungan dalam melaksanakan 
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kegiatan KKL. Kegiatan pembekalan merupakan bagian dari pelaksanaan 

KKL, sehingga telah terjadi proses penilaian kepada peserta. Adapun 

materi pembekalan meliputi kegiatan untuk menunjang profesi nya dengan 

materi antara lain etika dan disiplin kerja, komunikasi dalam organisasi, 

dll. Selain itu mahasiswa juga dibekali tekknik Penelitian Kasus dan 

Strategi ldentifikasinya, disamping model Pelaporan dan Evaluasi KKL. 

 

2.1.4 TATA TERTIB KKL 

2.1.4.1 Tata Tertib Pembekalan 

1. Semua calon peserta harus mengikuti semua kegiatan 

pembekalan; 

2. Sudah siap di tempat pembekalan 15 menit sebelum acara 

pembekalan dimulai; 

3. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan lagi mengikuti 

pembekalan dan dianggap tidak hadir; 

4. Peserta yang tidak mengikuti kuliah pembekalan tanpa ada 

alasan yang jelas, dinyatakan gugur sebagai peserta; 

5. Mengisi daftar hadir setiap mengikuti pembekalan; 

6. Bersikap tenang dan sopan; 

7. Peserta diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan atau 

tanggapan kepada pemateri /narasumber pembekalan; 

8. Berpakaian putih hitam dengan mengenakan jas almamater 

(bagi putra: dilarang memakai celana jeans; bagi putri: 

bawahan rok panjang). 

 

2.1.4.2 Tata Tertib di Lokasi 

1. Peserta wajib mengisi daftar hadir selama waktu tugas di 

lapangan; 

2. Peserta wajib melaksanakan tugas-tugas dengan penuh 

tanggung jawab dan dedikasi tinggi dari awal hingga akhir; 
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3. Peserta wajib menghayati dan mengendalikan diri serta 

menyesuaikan diri dengan kehidupan di lembaga profesi dan 

masyarakat sekitar; 

4. Peserta yang meninggalkan lokasi tanpa izin dan alasan yang 

tidak tepat/dapat diterima akan mendapatkan sanksi akademis; 

5. Peserta yang melalaikan tugas, melanggar peraturan dan tata 

tertib yang berlaku diperingatkan secara bertahap: 

a. Secara lisan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL); 

b. Secara tertulis /peringatan pertama oleh Ketua dan Tim 

Pelaksana; 

c. Secara tertulis /peringatan kedua oleh Penanggungjawab 

KKL; dan 

d. Diberi tindakan tegas oleh Ketua Program Studi; 

6. Tindakan tersebut dapat berupa: 

a. Penarikan mahasiswa peserta yang bersangkutan dari lokasi 

dan dinyatakan tidak lulus; dan 

b. Pelbagai tindakan, yang sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang ada, setimpal dengan perbuatan yang 

dilakukan; 

7. Peserta harus bersikap sopan dan berpakaian yang wajar, rapi 

dan senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari. 

8. Peserta wajib membawa dan memakai identitas Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari dalam setiap menjalankan 

tugas terutama pertemuan rutin dengan pimpinan 

lembaga/perusahaan/instansi, lembaga pemerintahan, tokoh 

agama dan masyarakat serta DPL; 

9. Peserta dianjurkan mengadakan pertemuan kelompok secara 

rutin minimal sekali dalam seminggu, untuk mengadakan 

evaluasi terhadap segala pelaksanaan atau akivitas di lokasi; 



10 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN & PENULISAN LAPORAN KKL STIE ENAM ENAM KENDARI 
 

10. Peserta tidak diperkenankan meminta bantuan atau sumbangan 

dalam bentuk apapun kepada lembaga/instansi, tanpa 

persetujuan DPL; 

11. Peserta dilarang meminjam peralatan kepada lembaga profesi 

setempat yang lamanya lebih dari satu malam, apalagi sampai 

dibawa pulang ke kampus. 

 

2.1.4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta 

Tugas dan Tanggung Jawab Peserta, yaitu:  

a. Terlibat secara langsung dalam kegiatan KKL. 

b. Mencatat semua kegiatan yang dilakukan di tempat KKL 

dalam Jurnal harian, mingguan yang disesuaikan dengan 

Program Kerja KKL. 

c. Melakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang 

ditemui di tempat KKL. 

d. Memberikan saran dan masukan kepada pihak yang terkait di 

tempat KKL. 

e. Membuat laporan akhir pelaksanaan KKL. 

f. Mempresentasikan laporan KKL dihadapan supervisi dan 

pembimbing. 

 

2.2 STRATEGI PELAKSANAAN KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) 

2.2.1 STRATEGI PENENTUAN LOKASI 

2.2.1.1 Lokasi Usulan Program Studi 

Pada tahap ini pihak program studi telah mengidentifikasi 

lokasi-lokasi yang dianggap representatif sebagai tempat 

pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dengan 

lokasi yang representatif diharapkan dapat memberikan 

pengalaman bagi peserta. Tetapi penentuan lokasi ini juga dapat 
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diusulkan oleh mahasiswa sendiri, mengingat pihak program studi 

memiliki keterbatasan di dalam mengindentifikasi lokasi. 

Strategi selanjutnya yaitu mengirimkan surat permohonan 

izin tempat KKL kepada instansi/perusahaan yang akan dijadikan 

tempat KKL, dengan melampirkan surat kesediaan tempat dari 

instansi/perusahaan, yang didalamnya memuat kompetensi dan 

kriteria calon peserta yang diharapkan. Sehingga saling 

memahami antara pihak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam 

Enam Kendari dengan instansi/perusahaan, untuk bisa 

memberikan pengalaman yang luas kepada peserta. 

 

2.2.1.2 Lokasi Usulan Mahasiswa 

Mahasiswa dapat merekomendasikan kepada Tim 

pelaksana kegiatan KKL untuk lokasi yang diinginkan, namun 

lokasi tersebut harus sesuai dengan kelayakan instansi/perusahaan 

dari sisi kinerja maupun performance. Perusahaan yang dapat 

diajukan sebagai lokasi KKL adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang Manufaktur, Jasa ataupun Dagang/Distributor. Adapun 

instansi yang diajukan akan ditinjau kembali oleh Tim pelaksana 

agar sasaran kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ini dapat tercapai 

dan memberikan output bagi mahasiswa yang telah 

melaksanakannya dengan baik. 

 

2.2.1.3 Lokasi Dari Pihak Lain 

Pihak lain seperti Usaha Mikro, kecil, dan Menengah 

(UMKM) dapat meminta atau mengajukan diri secara resmi 

dengan mengirimkan surat kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Enam Enam Kendari untuk dijadikan lokasi KKL. Hal ini 

dimungkinkan karena keterbatasan yang dimiliki oleh pihak lain 

tersebut dalam hal implementasi ilmu dan teori Manajemen serta 
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Akuntansi. Setelah ada persetujuan, maka mahasiswa akan di 

kirim ke lokasi UMKM untuk memberikan pendampingan. 

 

2.2.2 STRATEGI PEMBEKALAN 

Strategi pembekalan diarahkan untuk mendukung kegiatan KKL di 

bidang akademik dan bidang pengabdian kepada masyarakat serta 

strategi penyusunan program dan teknik pelaporan. Oleh sebab itu, pihak 

Tim pelaksana telah merencanakan jauh sebelumnya untuk: 

a. Menenentukan materi pembekalan; 

b. Menyusun jadwal pembekalan yang kondusif; 

c. Menentukan narasumber yang kompeten. 

 

2.2.3 STRATEGI PENEMPATAN 

Penempatan calon peserta didasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Penilaian kelayakan tempat KKL; 

b. Kebutuhan instansi/perusahaan; 

 

2.2.4 STRATEGI PENDAMPINGAN 

Dalam rangka mensukseskan kegiatan KKL dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada mahasiswa, maka strategi pendampingan 

meliputi: 

a. Pendamping Administratif, dengan jabaran: 

1. Penanggungjawab bertanggungjawab terhadap mekanisme 

penyelenggaraan dari perencanaan sampai pelaksanaan evaluasi; 

2. Ketua dan Tim Pelaksana, mempunyai tanggungjawab teknis 

operasional penyelenggaraan, mulai dari persiapan hingga 

pelaporan hasil; 

3. Sie Sekretariat: a) Mengatur kegiatan administrasi baik ke luar 

maupun ke dalam; b) Menyiapkan semua perlengkapan 
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keadministrasian; c) Membantu dalam membuat dan 

mengedarkan surat-surat; d) Membantu menyiapkan dan 

memperbanyak serta mengedarkan buku pedoman; e) 

Mendokumentasikan data-data yang terkait dengan pelaksanaan. 

4. Bendahara mempunyai tugas merencanakan, mengelola dan 

mengendalikan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana 

anggaran. 

 

b. Pendampingan Lapangan 

Pendampingan ini dilakukan oleh seorang atau lebih Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah ditunjuk oleh Ketua STIE 

Enam Enam Kendari. Dosen Pembimbing Lapangan mempunyai 

tugas, antara lain: 

1. Mendampingi peserta saat kegiatan pembekalan KKL 

dilaksanakan; 

2. Mendampingi dan mengarahkan peserta dalam menyusun rencana 

program kerja KKL sebelum ke lokasi; 

3. Memberikan petunjuk kepada peserta tentang pelaksanaan 

program; 

4. Memantau dan menampung informasi dan atau masalah-masalah 

yang timbul di lapangan dan membantu pemecahannya, serta 

menyampaikan ke penanggungjawab, jika dipandang perlu untuk 

memperoleh penanganan lebih lanjut; 

5. Memberikan peringatan kepada peserta yang melakukan tindakan 

indisipliner. Jika ada peserta yang melakukan tindakan yang 

indisipliner, bila dipandang perlu, dapat diambil langkah-langkah 

sebagai berikut: 

6. Memberi teguran; 

7. Memberi peringatan; 

8. Memberi sanksi; 
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9. Menarik dari lokasi; dan 

10. Menyatakan tidak lulus; 

11. Mengkoordinasikan jadwal pemberangkatan dan pulang sesuai 

dengan jadwal serta kebutuhan setelah kegiatan selesai seperti 

memberikan souvenir dari STIE Enam Enam kendari ke lokasi 

KKL; 

12. Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara bersama-sama 

dengan mentor tentang prestasi peserta di lapangan; 

13. DPL membimbing, mengevaluasi, dan menilai laporan KKL 

peserta; 

14. DPL dapat melakukan kunjungan di lokasi PKLI sesuai dengan 

ketentuan. 

15. Dosen Pembimbing Lapangan mengarahkan penulisan laporan 

akhir KKL yang diakhiri dengan pelaksanaan seminar hasil KKL; 

16. DPL melaksanakan seminar hasil KKL secara mandiri untuk 

bimbingan masing-masing; 

17. DPL mengantar dan/atau menjemput mahasiswa serta 

mendampingi dalam pelaporan secara optimal. 

 



15 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN & PENULISAN LAPORAN KKL STIE ENAM ENAM KENDARI 
 

2.3 WAKTU DAN LOKASI PELAKSANAAN KKL 

Waktu pelaksanaan KKL ditetapkan selama 45 (empat puluh lima) hari 

kerja pada semester berjalan. Adapun kebijakan pencarian lokasi sangat 

memperhatikan kelayakan, kinerja dan performance instansi/perusahaan. Dengan 

instansi/perusahaan yang mempunyai ketiga kriteria tersebut diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih berupa pengalaman tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. Memungkinkan memberikan sumbangan pemikiran untuk 

kemajuan instansi/perusahaan dimana mahasiswa melaksanakan KKL. Di 

samping itu, instansi/perusahaan diberikan kesempatan untuk memberikan 

penilaian baik kepada peserta yang berkaitan dengan sikap, ketrampilan, dan 

pengetahuan, maupun kepada pihak program studi. 

     

2.4 KRITERIA PENILAIAN 

Setiap Peserta dinilai prestasinya meliputi: 

1. Prestasi Pembekalan meliputi unsur-unsur: 

a. Kedisiplinan dan sikap dalam mengikuti pembekalan;  

b. Keaktifan dalam pembekalan. 

2. Prestasi di lokasi meliputi unsur-unsur: 

a. Perangai 

b. Kemampuan melakukan pendekatan kepada personil profesi/instansi 

c. Kemampuan menyusun dan melaksanakan program 

d. Kemampuan mengangkat dan memecahkan masalah 

e. Kreatifitas yang dilakukan 

f. Team Work (kerjasama antar kelompok) 

g. Leadhersip (Kepemimpinan) 

h. Kemampuan menyusun Laporan berkala 

i. Disiplin dan tertib dalam menjalankan tugas 

3. Prestasi penyusunan laporan akhir, meliputi unsur-unsur: 

a. Obyektifitas laporan; 

b. Kelengkapan laporan; 
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c. Kelengkapan data; 

d. Ketajaman dalam menganalisis data. 

4. Syarat-syarat Peserta yang Dapat Dinilai; 

a. Mengikuti pembekalan secara aktif dan bertanggung jawab; 

b. Peserta berpartisipasi aktif terhadap semua kegiatan yang telah di 

program kan; 

c. Peserta yang dalam melaksanakan kegiatan kurang dari 90% 

dinyatakan gugur, dan wajib mengulang pada pelaksanaan semester 

berikut; 

d. Kelampak/individu peserta yang tidak membuat laparan sebagaimana 

telah ditetapkan, tidak berhak mendapatkan penilaian dan dinyatakan 

gugur. 

5. Unsur Penilai KKL terdiri atas: 

a. Dosen Pembimbing Lapangan dengan mempertimbangkan prestasi 

selama di lapangan dan laporan hasil akhir; dan 

b. Kepala/pimpinan dari instansi/perusahaan atas prestasi selama di 

lapangan. 

6. Alat Penilaian 

Alat panilaian merupakan parameter penilaian kepada peserta, sehingga 

setiap Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) harus memeriksa jurnal harian 

yang dibuat mahasiswa. Sedangkan kelompak peserta diharapkan 

mempunyai alat kontrol berupa kartu konsultasi Dosen Pembimbing 

Lapangan (DPL), jurnal mingguan yang dilampirkan pada laporan akhir. 

7. Lain-lain yang Harus Diperhatikan: 

a. Peserta diharuskan menjaga etika, sopan santun terhadap semua pihak 

b. Menjaga kedisiplinan waktu 

c. Dilarang meninggalkan lokasi KKL tanpa sepengetahuan mentor 

tempat KKL. 
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2.5 EVALUASI/ PENILAIAN 

Penilaian terhadap mahasiswa KKL dilakukan oleh Dosen Pembimbing  

KKL yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Enam Enam 

Kendari, dengan cara memberikan penilaian terhadap kedisiplinan, keterampilan 

dan perilaku mahasiswa KKL selama di lokasi atau sesuai dengan  ketentuan 

yang berlaku pada STIE Enam Enam Kendari. Dosen pembimbing bertanggung 

jawab sejak peserta berada di lokasi KKL, sampai dengan hasil Laporan dan 

presentase kegiatan KKL. Adapun persentase penilaian terhadap mahasiswa 

KKL sebagai berikut: 

a. Penilaian mentor instansi/perusahaan tempat KLL 25% 

b. Penilaian dosen pembimbing mahasiswa KKL 25% 

c. Penilaian tim supervisi/tim penilai 50% 

 Nilai tersebut akan di rata-ratakan dengan nilai dari mentor 

instansi/perusahaan, nilai dari dosen pembimbing dan nilai dari tim supervisi/penilai 

dalam bentuk hasil laporan dan presentasi kegiatan KKL. 
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BAB III 

TEKNIK PENULISAN LAPORAN KEGIATAN KKL 

 

Laporan Kegiatan adalah laporan yang dibuat oleh setiap mahasiswa peserta 

KKL, yang dilengkapi  dengan lampiran  secara rinci seluruh kegiatan yang 

dilakukan selama pelaksanaan KKL, yang dicatat dalam jurnal mingguan. Laporan 

kegiatan tersebut di setor paling lambat 1 minggu setelah berakhirnya kegiatan KKL. 

Laporan KKL terdiri atas 3 bagian, yaitu : Bagian Pertama, Bagian Utama dan 

Bagian Akhir. 

3.1 BAGIAN PERTAMA 

Bagian pertama laporan KKL terdiri dari halaman sampul, halaman 

pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar 

istilah/singkatan, dan daftar lampiran. 

a. Halaman sampul 

Halaman sampul berisikan : Judul, Logo, Nama Mahasiswa, Nomor 

Pokok Mahasiswa, Nama Program Studi/Jurusan, dan Tahun Format 

sampul  (Lihat Contoh pada Lampiran 1).  

b. Halaman Pengesahan 

1. Pada halaman pengesahan, hal–hal yang dicantumkan adalah : 

Judul Laporan, Nama dosen pembimbing dan NIDN, Nama 

mahasiswa, Nomor Pokok Mahasiswa, 

Instansi/Kantor/Perusahaan tempat KKL, Waktu KKL, 

Persetujuan dari Pimpinan Instansi tempat KKL, Persetujuan 

Pembimbing dari Lembaga, Mengetahui Kepala Pusat Penelitian 

Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) STIE Enam 

Enam Kendari (Lihat contoh pada lampiran 2). 

2. Contoh pengesahan tim penguji (Lampiran 3). 

3. Contoh surat keterangan pelaksanaan KKL (Lampiran 4). 

4. Contoh jurnal mingguan dan harian dalam pelaksanaan program 

kerja KKL (Lampiran 5). 
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c. Kata Pengantar 

Kata pengantar berisi tentang uraian singkat pelaksanaan dan penyusunan 

laporan serta ucapan terima kasih penyusun terhadap pihak-pihak yang 

memberikan kontribusi dalam pelaksanaan KKL hingga penyelesaian 

penyusunan laporan KKL dan permintaan saran kepada pembaca demi 

perbaikan dan penyempurnaan laporan. 

d. Daftar Isi 

Daftar isi menunjukkan apa saja yang terdapat dalam laporan KKL yang 

disusun oleh mahasiswa serta menunjukkan pada halaman berapa bagian 

tertentu dari laporan tersebut. 

e. Daftar Tabel (jika ada) 

f. Daftar Gambar (jika ada) 

g. Daftar Istilah/Singkatan (jika ada) 

h. Daftar Lampiran 

Daftar lampiran mencakup apa saja yang wajib dilampirkan dalam 

laporan KKL yang disusun oleh mahasiswa dan lampiran lainnya yang 

dianggap perlu seperti absensi, jurnal mingguan, foto-foto kegiatan, serta 

menunjukkan pada halaman berapa bagian tertentu dari lampiran tersebut. 

 

3.2 BAGIAN UTAMA 

Bagian utama terdiri dari 4 bab yaitu pendahuluan, gambaran umum, laporan 

kegiatan, dan penutup : 

a. Bab I   Pendahuluan 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, tujuan, dan teknik pengumpulan 

data. 

1.1.    Latar Belakang 

Latar belakang berisi tentang seberapa penting atau urgensi 

mahasiswa melakukan KKL pada suatu instansi/kantor/perusahaan 

tempat KKL berkaitan dengan Program Studi 

Manajemen/Akuntansi pada STIE Enam Enam Kendari. Selain itu 
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juga berisi alasan pemilihan topik atau permasalahan yang dibahas 

dalam laporan KKL. 

1.2.   Tujuan 

Berisi tentang tujuan mahasiswa melakukan KKL pada suatu 

instansi/kantor/perusahaan tempat KKL disesuaikan dengan 

permasalahan yang diuraiakan pada latar belakang. 

1.3.   Teknik Pengumpulan Data 

Menjelaskan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dalam rangka penyusunan laporan KKL misalnya dengan metode 

interview (wawancara), kuesioner, observasi (pengamatan), 

dokumentasi, dan lain–lain. 

 

b. Bab II   Gambaran Umum 

Gambaran umum terdiri dari sejarah tempat KKL, profil tempat KKL, 

struktur organisasi, fungsi dan tugas. 

2.1.   Sejarah tempat KKL 

Menguraikan sejarah pendirian institusi/perusahaan/ organisasi dan 

sebagainya tempat KKL, tujuan pendirian, AD/ART dan 

sebagainya. 

2.2.   Profil tempat KKL 

Menguraikan tentang sarana prasarana, aspek sumberdaya manusia, 

kegiatan-kegiatan, prestasi-prestasi, serta perkembangan institusi 

atau perusahaan atau organisasi dan sebagainya yang berkaitan 

dengan tempat KKL. 

2.3.   Struktur Organisasi 

Menguraikan struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung 

jawab setiap bagian/departemen dalam organisasi tersebut. 
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2.4.   Fungsi dan Tugas 

 Menguraikan tugas, kedudukan, peran dan fungsi, visi, misi 

lembaga tempat KKL 

 

c. Bab  III   Laporan Kegiatan 

Laporan kegiatan terdiri dari rencana program, pelaksanaan program, 

indikator capaian, permasalahan yang dihadapi, pemecahan masalah, dan 

usulan pengembangan. 

3.1 Rencana Program KKL 

Merencanakan program kerja KKL yang disesuaikan dengan tupoksi 

masing-masing unit kerja selama kurun waktu pelaksanaan 

mahasiswa KKL. 

3.2 Pelaksanaan Program 

a. Menguraikan kegiatan–kegiatan yang dilakukan selama 

pelaksanaan KKL (bagian ini harus konsisten dengan jurnal 

mingguan pada lampiran), dan untuk jurnal mingguan harus di 

dasarkan pada jurnal harian dari setiap peserta KKL. Jurnal 

harian wajib dibuat oleh setiap peserta KKL meskipun tidak 

dilampirkan dalam laporan KKL. Jurnal harian wajib di evaluasi 

oleh pembimbing KKL pada saat melakukan kunjungan.  

b. Tuliskan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan untuk 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai tema KKL. 

c. Tuliskan metode yang dilakukan dalam menjalankan langkah-

langkah kegiatan pada setiap program KKL 

3.3 Permasalahan yang dihadapi 

Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi pada setiap 

jenis kegiatan yang telah diprogramkan dalam KKL. 
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3.4 Alternatif Pemecahan Masalah 

 Menguraikan berbagai solusi alternatif dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapi pada setiap jenis kegiatan selama 

pelaksanaan KKL. 

3.5     Indikator Capaian 

Menguraikan tentang capaian dari pelaksanaan kegiatan pada setiap 

program. Berapa jenis kegiatan yang terlaksana sesuai rencana dan 

berapa yang belum sepenuhnya terlaksana (menyisahkan masalah), 

sehingga dapat terukur baik secara kuantitas maupun persentase.   

3.6 Usulan Pengembangan 

Mengusulkan bagaimana upaya untuk mengembangkan 

pelaksanaan setiap jenis kegiatan yang ada pada setiap program 

KKL pada institusi/perusahaan dan sebagainya di masa mendatang. 

3.7 Kajian teoritis/empiris 

Bagian ini memuat dukungan teori dari para ahli maupun hasil-hasil 

penelitian yang di peroleh dari jurnal yang ada kaitannya dengan 

tema KKL. Diupayakan teori dan jurnal terbaru. 

 

d. Bab IV   Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat 

tentang realisasi pelaksanaan program, ditambahkan dengan ulasan 

tentang kegiatan yang belum terlaksana secara optimal. 

Saran berisi tentang sumbangan pemikiran terkait dengan kegiatan yang 

belum terlaksana secara optimal pada instansi /perusahaan tempat KKL. 

Disamping itu saran juga ditujukan kepada Lembaga STIE Enam Enam 

Kendari.  

 

e. Referensi 

Referensi sesuaikan dengan kajian teoritis/empiris pada point 3.7. 

dengan urutan nama penulis/peneliti, tahun, judul, nama penerbit, kota. 

Sebaiknya gunakan referensi terbaru berbasis aplikasi (Zotero). 
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3.3 BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir memuat lampiran-lampiran yang terdiri dari Absensi, Jurnal 

mingguan selama melaksanakan kegiatan KKL, kuesioner dari lembaga yang 

diisi oleh perusahaan/pihak yang berkompeten pada lokasi KKL dan lampiran 

lainnya yang dianggap perlu (Form kunjungan penilaian mentor dan dosen 

pembimbing, laporan kunjungan pembimbing serta foto-foto dokumentasi 

kegiatan KKL). 
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BAB IV 

PENCETAKAN DAN PENJILIDAN 

 

1. Sampul laporan kegiatan KKL dijilid Hard Cover dengan warna sampul biru 

laut; 

2. Isi Laporan: 

a. Isi laporan diketik dengan menggunakan kertas A4 70 gram (kertas foto 

copy). 

b. Kertas tidak diperkenankan bolak-balik 

c. Jenis huruf (font) yang digunakan Times New Roman 12, dan seluruh 

naskah laporan harus menggunakan huruf yang sama. 

d. Jarak baris (spasi) yang dipergunakan adalah 2 spasi (double), kecuali untuk 

judul tabel/lampiran diketik dengan jarak 1 spasi (single). 

e. Nomor halaman dan posisi : untuk halaman pengesahan, kata pengantar, 

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar istilah/singkatan, dan daftar 

lampiran menggunakan nomor halaman romawi (i, ii, iii, dst…) dan 

diletakkan pada bagian bawah-tengah, sedangkan untuk BAB I dst. 

menggunakan nomor halaman arab (1, 2, 3, dst…) dan diletakkan pada 

bagian atas kanan (pojok kanan), kecuali untuk halaman BAB, halamannya 

tidak ditulis/diketik, tetapi tetap diperhitungkan. 

f. Batas pengetikan, ditinjau dari tepi kertas sebagai berikut: 

Tepi atas (Top Margin)      : 4 cm 

Tepi Bawah (Bottom Margin)   : 3 cm 

Tepi Kiri (Left Margin)      : 4 cm 

Tepi Kanan (Right Margin)       : 3 cm 
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Lampiran 1  : Contoh Cover Laporan KKL 

 

PENDAMPINGAN SOSIALISASI PENGADUAN DAN  PERLINDUNGAN 

KONSUMEN SEBAGAI TUGAS OTORITAS JASA KEUANGAN  

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT MELALUI 

PROGRAM KULIAH KERJA LAPANGAN 

 

 

 

 

TIM PELAKSANA: 

 

MAHMUDIN AS 

NIDN. 0923036902 

PREDI JUNHAR  

NIM. 146601048 

ANDI ADHI GUNA  

NIM. 146601214 

FEBRIYANTI RAMADANI  

NIM. 146601152 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 

TAHUN 2020 
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Lampiran 2   : Contoh Halaman Pengesahan Laporan KKL  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. Judul  : Pendampingan Sosialisasi Pengaduan dan 

Perlindungan Konsumen Sebagai Tugas Otoritas Jasa 

Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Lokasi : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi 

Tenggara 

3. Ketua Pengabdian : Mahmudin AS                   NIDN 0923036902 

4. Ketua Pelaksana :  Predi Junhar             NIM   146601048 

5. Anggota 1                            Andi Adhi Guna            NIM   146601214 

6. Anggota 2    Febriyanti Ramadani  NIM   146601152 

7. Waktu Pelaksanaan :  01 Maret  2020 s/d 22 April  2020 

8. Sumberdana : STIE Enam Enam Kendari 

9. Jumlah dana :    Rp.  

          Kendari,  22 April 2020 

 

 

Disetujui oleh : 

Pembimbing KKL                         Kepala OJK Provinsi Sultra  

 

 

Dr. Mahmudin AS, SE., M.Si              Achmad Zaelani  

NIDN. 0923036902              NIP.01611  

 

 

 

Mengetahui: 

Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama 

STIE Enam Enam Kendari 

 

 

Dr. Mahmudin AS, SE., MSi.  

NIDN. 0923036902 
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Lampiran 3.  Contoh Pengesahan Tim Penguji 

 

 

 

 

PENGESAHAN TIM PENGUJI 

Pada hari ini Jumat, tanggal 22 April Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Hasil laporan 

Kuliah Kerja Lapangan mahasiswa telah diuji dihadapan tim penguji sebagai berikut: 

 

NO. KETERANGAN NAMA PENGUJI TANDA TANGAN 

1 Penguji I   

2 Penguji II   

3 Penguji III   

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Pusat Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan Kerjasama (P3MK) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam 

Kendari 
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Lampiran 4. Contoh Surat Keterangan  

 

Kop instansi/tempat KKL 

 

SURAT KETERANGAN 

Nomor:  

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi 

Tenggara, menerangkan bahwa : 

Nama  : 1. Mahmudin AS 

    2. Fredi Junhar 

    3. Andi Abdi Guna 

  4. Febrianti Rahmadani 

     

Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Kuliah 

Kerja Lapangan, yang dilaksanakan sejak tanggal 01 Maret  2020 s/d 22 April  2020 

dengan Tema : 

Pendampingan Sosialisasi Pengaduan dan Perlindungan Konsumen Sebagai 

Tugas Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara. 

 

Demikian surat keterangan ini di buat dan digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Kendari, 22 April 2020                               

       Kepala OJK Provinsi Sultra 

 

       

   Achmad Zaelani 

   NIP. 01611 
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Lampiran 5   : Contoh Format Jurnal Mingguan 

  

Nama Mahasiswa:  

Predi Junhar NIM   146601048   Minggu : Pertama 

Andi Adhi Guna NIM   146601214   Tanggal : 01- 06 Maret 2020 

Febriyanti Ramadani  NIM   146601152   Lokasi : OJK Prov. Sultra 

Program Studi : Manajemen/Akuntansi 

No Program Kerja  Jenis Kegiatan Permasalahan Pemecahan Masalah 
Usulan 

Pengembangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

     

    Kendari, 06 Maret 2020 

Menyetujui, Ketua Pelaksana  

Pembimbing Instansi/Perusahaan 

 

 

Ahmad Zaelani Fredi Junhar 

NIP. 01611 NIM. 146601048 

Mengetahui, 

Dosen Pembimbing 

 

             Dr. Mahmudin AS, SE.,M.Si 

       NIDN.0923036902 

 

 

 



21 
 

PEDOMAN PELAKSANAAN & PENULISAN LAPORAN KKL STIE ENAM ENAM KENDARI 
 

Lampian 6. Contoh Format Jurnal Harian (Tidak dilampirkan dalam laporan) 

  

Nama Mhs : ..........................................................  

NIM  : ..........................................................  

Program Studi  : ..........................................................  

No 
Hari, Tanggal 

Program Kerja  Jenis Kegiatan Permasalahan 
Pemecahan 

Masalah 

Usulan 

Pengembangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Senin, 28-02-2022 

Selasa, 01-03-2022 

Rabu, 02- 03-2022 

Kamis, 03-03-2022 

Jumat, 04-03-2022 

Sabtu, 05- 03-2022 

     

 

Telah diperiksa dan di setujui oleh: 

Pembimbing KKL 

 

 

Dr. Mahmudin AS, SE.,M.Si 

NIDN.0923036902
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