
PROSEDUR PENYELENGGARAAN PKL 

PROGRAM STUDI S1 MATEMATIKA 

 

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengajuan tempat PKL ke Staf  Administrasi /TU. 

2. Petugas TU membuatkan surat pengajuan PKL dan menyerahkan kepada ketua jurusan 

untuk ditandatangani. 

3. Mahasiswa mengirimkan surat permohonan pengajuan tempat PKL ke instansi tujuan PKL. 

4. Petugas TU menerima informasi penerimaan (atau penolakan) surat pengajuan PKL dari 

instansi dan memberitahukan kepada mahasiswa yang akan PKL di instansi tersebut. 

5. Ketua PS menentukan dosen pembimbing PKL 

6. Mahasiswa melaksanakan PKL di instansi tujuan (minimal 1 bulan) dengan mengisi Log Book 

Aktivitas Harian PKL 

7. Mahasiswa melakukan bimbingan untuk bahan laporan PKL dengan pembimbing PKL dari 

instansi dan program studi 

8. Bila pelaksanaan PKL telah selesai maka pembimbing PKL dari instansi memberikan 

penilaian sesuai dengan form penilaian PKL serta membuat Surat Keterangan Selesai 

Melaksanakan PKL 

9. Mahasiswa membuat laporan PKL dengan format yang sesuai dengan buku panduan 

penulisan laporan PKL. 

10. Dosen Pembimbing PKL menandatangani berkas persetujuan ujian PKL setelah draft laporan 

PKL dinyatakan layak. 

11. Mahasiswa mendaftar ujian PKL ke petugas TU dengan membawa dokumen sesuai dengan 

persyaratan ujian PKL. 

12. Ketua PS menentukan dosen penguji untuk ujian PKL 

13. Dosen pembimbing PKL, dosen penguji dan mahasiswa menentukan jadwal pelaksanaan 

ujian PKL. 

14. Petugas TU menyiapkan prasarana dan berkas-berkas ujian PKL yang terdiri atas lembar 

penilaian PKL dan berkas berita acara ujian PKL. 

15. Penguji melaksanakan ujian PKL dan mengisi berita acara ujian PKL. 

16. Petugas TU menerima berkas-berkas hasil penilaian ujian PKL dari Penguji. 

17. Jurusan mengajukan SK Dosen Pembimbing dan Penguji PKL kepada Fakultas 

18. Mahasiswa merevisi laporan PKL sesuai dengan hasil ujian PKL paling lambat 3 minggu. 

19. Dosen Pembimbing menandatangani berkas laporan PKL yang telah direvisi sesuai dengan 

hasil ujian PKL. 

20. Ketua Jurusan mengesahkan hasil laporan PKL yang sudah direvisi. 

21. Mahasiswa menyerahkan 2 eksemplar laporan PKL kepada petugas TU untuk didistribusikan 

kepada Dosen pembimbing PKL dan Jurusan matematika. Selain itu, mahasiswa juga 

menyerahkan laporan PKL kepada instansi tujuan PKL. 

22. Mahasiswa mengisi form KRS untuk pengambilan mata kuliah PKL secara online. 

23. Petugas TU mengirimkan hasil penilaian PKL kepada fakultas. 

Template Dokumen PKL dapat diunduh: di Web Site Jurusan Matematika  


