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KATA PENGANTAR 

 

Praktek Kerja Lapang (PKL) dapat diikuti mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas 

HKBP Nommensen Medan. Kegiatan ini diharapkan membawa manfaat yang besar, paling 

tidak oleh Fakultas Pertanian UHN karena merupakan bagian dari membina hubungan baik 

dengan para pengguna lulusan (stakeholder) dan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk 

memperoleh ilmu di lapangan sesuai dengan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

Hubungan yang baik antara pihak perguruan tinggi dan mitra perusahaan/instansi ini 

mempunyai makna strategis dalam rangka pengembangan kurikulum yang relevan dengan 

kebutuhan pengguna lulusan dan masyarakat secara umum.  

Panduan PKL disusun sedemikian rupa untuk menghindari beberapa permasalahan 

antara lain: beragamnya bentuk PKL tiap-tiap program studi, mahasiswa satu dengan lainnya, 

khalayak mitra yang dituju, kurang terjalinnya komunikasi yang baik antara institusi dengan 

khalayak mitra, dan sering terjadi duplikasi laporan PKL. Sistem pembimbingan juga menjadi 

masalah, banyak pembimbing lapangan yang tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.  

Kondisi ini menghambat pencapaian tujuan PKL dan keberlanjutannya. Sebagian besar 

mahasiswa belum mendapatkan wawasan yang luas sesuai tujuan PKL.  

Berdasarkan hal tersebut yang harus diperbaiki diantaranya adalah:  

a) Perusahaan yang dituju merupakan perusahaan yang berbadan hukum/izin usaha dan 

mampu menampung mahasiswa sesuai arah pengembangan program studi dengan lingkup 

permasalahan yang lebih kompleks sekaligus meningkatkan hubungan team work antar 

mahasiswa dan hubungan antar alumni. 

b) Monitoring dapat dilakukan dengan melakukan kunjungan atau presensi di perusahaan 

tempat PKL.  

c) Melakukan pembekalan sebelum mahasiswa melaksanakan PKL dengan bidang ilmu 

terkait di lingkup Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen Medan.  

Panduan PKL disusun untuk memudahkan mahasiswa program S-1 dalam 

menyelesaikan PKL dan menjadi rujukan pihak-pihak terkait sehingga tujuan PKL dapat 

tercapai.  

Pada kesempatan ini, Tim Penyusun menyampaikan ucapan terimakasih pada semua 

pihak yang telah memberi masukan untuk perbaikan naskah pedoman ini. Saran perbaikan 

masih tetap diperlukan untuk perbaikan Pedoman maupun pelaksanaan PKL ke depan.  

 

 

         Medan, Desember 2021 

     

 

         Tim Penyusun



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

4.1.Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapang (PKL) merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam 

kurikulum dengan bobot 2 SKS yang dapat diikuti oleh setiap mahasiswa Fakultas Pertanian 

Universitas HKBP Nommensen (FP UHN). Dengan adanya PKL diharapkan mahasiswa 

memperoleh pengalaman praktek keprofesian yang berguna untuk pengembangan kapasitas 

pribadinya dalam memasuki dunia kerja setelah lulus.  

Pertumbuhan jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan bidang pertanian 

menyebabkan tingkat persaingan untuk mendapatkan tempat PKL menjadi semakin besar dan 

mengharuskan perbaikan dalam sistem pengelolaan maupun pelaksanaannya. Disamping itu, 

hasil evaluasi terhadap sistem PKL yang lama menunjukkan perlunya ada penataan kembali 

pelaksanaan PKL agar tujuan akademik yang diinginkan dapat tercapai.  

Dengan semakin besarnya tingkat persaingan dalam memperebutkan kesempatan kerja, 

maka PKL merupakan kegiatan yang penting bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan 

keterampilan kerja, melatih berkomunikasi dengan orang lain dalam bidangnya, dan mengenali 

lingkungan kerja. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan wujud dari proses pembelajaran 

dengan sarana yang disediakan oleh mitra perusahaan/institusi (teaching company). Dengan 

adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, dimulai dari perbaikan program 

persiapan PKL oleh FP UHN serta dukungan dari mitra tempat PKL maka diharapkan 

pelaksanaan PKL memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.  

Panduan ini bertujuan untuk memudahkan mahasiswa program S-1 Fakultas Pertanian 

dalam melaksanakan kegiatan PKL, pembimbingan oleh mahasiswa, pembimbing, mitra dan 

pelayanan administrasi. Dengan pertimbangan tersebut, panduan PKL ini disusun agar dapat 

dijadikan rujukan bagi pihak terkait sehingga tujuan PKL dapat tercapai dengan baik.  

 

4.2.Tujuan PKL 

4.2.1. Tujuan Instruksional Umum:  

Setelah mengikuti PKL, mahasiswa diharapkan mengetahui, mendapatkan 

wawasan, dan pengalaman mengenai agronomi, lingkungan dan teknologi 

budidaya tanaman, penerapan teknologi hasil pertanian, sistem agribisnis dan 

agroindustri secara nyata.  

 



2 
 

4.2.2. Tujuan Instruksional Khusus:  

a. Mahasiswa mampu memahami penerapan ilmu dan teknologi pertanian di 

perusahaan/industri/instansi secara nyata melalui kerja fisik sesuai dengan 

aktivitas di perusahaan/instansi.  

b. Mahasiswa mampu mengkaji ilmu pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan dengan yang diterapkan di lapangan dan menelaahnya apabila 

terjadi perbedaan-perbedaan atau penyesuaian sehingga mahasiswa mampu 

menjelaskan kondisi umum di perusahaan/instansi, mengaitkan dari berbagai 

segi kondisi nyata di perusahaan/instansi dengan teori yang didapatkan.  

c. Mahasiswa mampu bekerja mandiri dan bekerjasama dengan orang lain di 

lapangan dan sekaligus berlatih menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan 

pekerjaan yang nantinya akan ditekuni oleh para lulusan.  
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BAB II  

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

2.1. Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL) 

a. Tempat untuk pelaksanaan PKL adalah perusahaan, industri, perkebunan, 

instansi/lembaga pemerintah atau swasta yang terkait dengan ilmu pada program studi 

di Fakultas Pertanian UHN. 
 

b. Mahasiswa diberi kebebasan memilih industri, perkebunan, perusahaan, 

instansi/lembaga tempat pelaksanaan PKL yang sudah mempunyai badan hukum/izin 

usaha serta mendapat persetujuan oleh Kaprodi.  
 

c. Mahasiswa  yang  sudah  mendapatkan  mitra  pelaksanaan P K L  dan  proposalnya  

telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dapat memulai kegiatannya di lokasi PKL 

setelah kegiatan pembekalan dilaksanakan. 

 

2.2. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 
 

a. Praktek kerja lapang dilaksanakan pada masa libur perkuliahan. 

b. Waktu pelaksanaan PKL adalah satu bulan.  

 

2.3. Persyaratan Melaksanakan Praktek Kerja Lapang 
 

2.3.1. Ketentuan Umum PKL 

1. Mahasiswa yang akan mengikuti PKL merupakan mahasiswa aktif dan terdaftar di 

Fakultas Pertanian dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).  

2. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL adalah mahasiswa yang memprogramkan 

mata kuliah PKL dalam Kartu Rencana Studi (KRS), dan telah menempuh sekurang-

kurangnya 80 sks dengan IPK ≥ 2,00. 

3. Bobot sks untuk PKL adalah 2 sks.  

4. Mahasiswa   diwajibkan   mengikuti   kegiatan   pembekalan   PKL, p en y u s u n an  

proposal, penulisan laporan, konsultasi dengan dosen pembimbing, dan kegiatan 

lapangan.  

5. Kegiatan PKL harus dilengkapi dengan bukti pembimbingan (logsheet) mulai dari 

penyusunan proposal, pelaksanaan kegiatan mahasiswa di lapangan, dan penulisan 

laporan PKL. 

6. Mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL wajib membuat laporan PKL dengan 

melampirkan bukti kegiatan di lapangan dan foto-foto kegiatan PKL. 

7. Penyelesaian laporan PKL selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah 

pelaksanaan PKL di lapangan selesai. 

 

2.3.2. Ketentuan Khusus 

1. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan waktu dan tempat 

yang telah ditentukan maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengulang 

kegiatan PKL pada periode berikutnya. 

2. Mahasiswa yang tidak menyerahkan laporan PKL sampai batas waktu 1 (satu) bulan 

setelah selesai PKL diberi sanksi sebagai berikut:  

a. Terlambat 1 (satu) minggu : pengurangan nilai satu tingkat. 
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b. Terlambat 2 (dua) minggu : pengurangan nilai dua tingkat.  

c. Terlambat 3 (tiga) minggu : tidak berhak mendapatkan nilai dan wajib 

mengulang kegiatan PKL pada periode berikutnya. 

3. Mahasiswa yang memalsukan tanda tangan pembimbing lapangan atau dosen 

pembimbing atau pihak-pihak terkait lainnya akan diberi sanksi dan dinyatakan batal. 

2.4. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 
  

2.4.1 Pendaftaran Mahasiswa Peserta PKL 

1. Mahasiswa mengisi KRS dengan memuat mata kuliah PKL dan telah melunasi 

pembayaran uang kuliah. 

2. Ketua Program Studi mengumumkan pendaftaran PKL paling lambat 1 bulan sebelum 

UAS.  

3. Mahasiswa mengambil  dan mengisi  formulir pendaftaran PKL serta 

menyerahkannya ke program studi paling lambat 2 minggu sebelum UAS. 

4. Kaprodi menerbitkan Surat Penugasan Dosen Pembimbing PKL.  

2.4.2 Penentuan Mitra Kerja  

1. Mahasiswa mensurvei lokasi pelaksanaan PKL secara mandiri atau berkelompok dan 

bernegosiasi dengan mitra PKL. 

2. Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir pengajuan mitra tempat PKL. 

3. Program studi menerbitkan surat pengantar ke mitra tempat PKL dan diketahui oleh 

Dekan. Jika belum ada jawaban atau ditolak mitra PKL maka mahasiswa dapat 

kembali mengambil formulir pengajuan mitra kerja.  

4. Mahasiswa menyerahkan  surat  pernyataan  kesediaan  dari  mitra  ke  program studi. 

5. Program studi menerbitkan surat penugasan mahasiswa melaksanakan PKL dengan 

diketahui oleh Dekan Fakultas Pertanian UHN. 

2.4.3 B im bingan  dan  Pem buatan  Proposa l  P KL 

1. Mahasiswa mengajukan rencana PKL beserta topik yang akan dipelajari dan dituliskan 

dalam proposal kepada dosen pembimbing PKL. 

2. Mahasiswa membuat proposal PKL dan mengikuti bimbingan sampai tahap 

penyelesaian dan persetujuan proposal. 

2 .4 .4  Pembekalan Peserta PKL 

1.  Pembekalan peserta PKL dilaksanakan oleh Kaprodi beserta Dosen 

Pembimbing sesuai dengan jadwal yang ditentukan  (2 hari  setelah UAS). 

2.  Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan PKL yang dilaksanakan oleh program studi. 

3.  Materi pembekalan PKL meliputi:  
- Teknis Pelaksanaan PKL: Waktu Pelaksanaan, Ruang Lingkup, Tata Tertib, 

Penjelasan Mekanisme/Alur Pelaksanaan, Penulisan Proposal dan Laporan PKL, 

Sistem Monitoring, Sistem Penilaian, dll. 

- Teknik Komunikasi dan Pengembangan Diri 

 

2.4.5. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 

a. Mahasiswa harus memberitahukan rencana kedatangan ke lokasi PKL dan 

menyampaikan surat penugasan dari program studi yang diketahui oleh pimpinan 
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Fakultas Pertanian UHN (Bila dalam satu lokasi PKL ada lebih dari 1 orang maka 

harus memberitahukan kedatangan secara bersamaan). 

b. Mahasiswa memberikan proposal ke t e m p a t  P K L  untuk mendapatkan 

pembimbing lapangan dan memperoleh gambaran  umum  tempat PKL. 

c. Mahasiswa   mendiskusikan latar belakang dan tujuan PKL sesuai dengan yang termuat 

dalam proposal. 

d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL dengan mengikuti arahan pembimbing 

lapangan. 

e. Mahasiswa wajib mengisi daftar hadir dan formulir kegiatan harian PKL selama 

melakukan kegiatan PKL. 

2.5. Tata Tertib Mahasiswa di Lokasi Praktek Kerja Lapang 
 

a. Mahasiswa wajib berpakaian sopan dan rapi selama kegiatan PKL. 

b. Mahasiswa wajib berperilaku sopan dan mengikuti tata tertib yang belaku di lokasi 

PKL. 

c. Peserta PKL wajib mengikuti semua kegiatan secara penuh sesuai dengan jadwal 

yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan.  

d. Kunjungan/monitoring oleh Dosen Pembimbing dilakukan 1 (satu) kali. 

e. Pada akhir pelaksanaan PKL mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah 

menyelesaikan PKL oleh mitra dan nilai oleh Pembimbing Lapangan. 

f. Mahasiswa harus melaporkan kegiatan PKL dalam bentuk laporan yang akan 

dievaluasi dan dinilai oleh dosen pembimbing. 

2.6. Administrasi dan Pembiayaan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang   

 

1. Pembiayaan pelaksanaan PKL dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

2. Mahasiswa tidak dikenakan biaya administrasi surat-menyurat untuk keperluan 

pelaksanaan PKL. 

3. Pembiayaan kegiatan kunjungan/monitoring oleh Dosen Pembimbing dibebankan kepada 

mahasiswa yang bersangkutan yang besarnya disesuaikan dengan lokasi PKL.  
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BAB III  

PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANG 

3.1. Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan 

Pembimbing Praktek Kerja Lapang dibagi menjadi dua yaitu Dosen Pembimbing dan 

Pembimbing Lapangan. Dosen Pembimbing adalah staf pengajar FP UHN yang ditugaskan 

oleh ketua program studi sebagai pembimbing mahasiswa dalam pelaksanaan PKL secara 

menyeluruh. Pembimbing Lapangan adalah pembimbing dari pihak mitra PKL yang ditunjuk 

oleh mitra dan bertugas membimbing mahasiswa di lapang selama PKL berlangsung. 

Penilaian dari masing-masing pembimbing ditentukan pada Bab V tentang Penilaian.  

3.2. Tugas Pembimbing  

Pembimbingan mahasiswa PKL dilakukan oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing 

Lapangan. 

Dosen Pembimbing  

- Membimbing mahasiswa dalam menyusun proposal PKL dan dilakukan sebelum 

berangkat ke lokasi PKL.  

- Melakukan monitoring atas kegiatan mahasiswa di lapangan melalui kunjungan langsung 

dan/atau secara online dan/atau melalui logbook.  

- Membimbing mahasiswa dalam menyusun laporan PKL 

- Memberi penilaian atas laporan PKL yang disusun oleh mahasiswa sesuai format yang 

ditentukan. 

- Memberikan penilaian akhir atas semua kegiatan PKL. 

Pembimbing Lapangan 

- Membimbing mahasiwa di lapangan dalam melakukan aktifitas dan ditunjukkan 

dalam logsheet/logbook. 

- Mengontrol  kehadiran mahasiswa setiap hari  dan ditunjukkan dalam 

logsheet/ logbook .  

- Mengontrol mahasiswa melalui pengamatan kesesuaian lingkup dalam proposal 

dengan aktivitas di lapangan. 

- Mengamati aktifitas mahasiswa setiap hari di lapangan dan ditunjukkan dalam 

logsheet/logbook. 

- Mensahkan kehadiran dan aktivitas mahasiswa setiap hari dengan menandatangani 

logsheet/logbook.  

- Memberikan penilaian atas kehadiran dan aktivitas mahasiswa selama di lapangan.  



7 
 

BAB IV  

PROPOSAL DAN LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

4.1. Ketentuan Umum :  

1. Proposal PKL berisi rencana aktivitas/kegiatan yang akan dilakasanakan oleh 

mahasiswa di perusahaan/instansi tempat PKL.  

2. Proposal harus disetujui oleh Dosen Pembimbing.  

3. Laporan PKL berisi aktivitas/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa di 

perusahaan/instansi tempat PKL.  

4. Laporan harus disetujui oleh Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.  

5. Kertas dan Batas Kertas yang boleh dicetak 

a. Kertas HVS berukuran A4. 

b. Batas atas dan bawah kertas yang boleh dicetak adalah 3 cm dari tepi kertas, batas 

kiri adalah 4 cm dan batas kanan adalah 3 cm.  

6. Jenis, ukuran dan tipe huruf 

a. Naskah diketik dengan font Times New Roman ukuran 12. Semua judul dicetak 

tebal (bold).  

b. Semua istilah asing dicetak miring (italic).  

7. Judul dan nomor bab/sub-bab/anak sub-bab 

a. Judul bab, sub-bab dan anak sub-bab tidak diakhiri dengan titik, sebab judul 

bukanlah sebuah kalimat.  

b. Nomor bab menggunakan angka Romawi.  

c. Bab dan judul bab diketik dengan huruf kapital.  

d. Nomor dan judul bab diletakkan simetris (centered) dalam batas kertas yang boleh 

dicetak.  

e. Judul sub-bab dan anak sub-bab diketik dengan huruf kapital pada semua huruf 

pertama kecuali untuk kata penghubung.  

f. Nomor sub-bab dan anak sub-bab diketik dengan angka Arab yang dipisahkan oleh 

titik. 

8. Paragraf dan Bab 

a. Semua paragraph rata terhadap batas kiri dan kanan (justify) 

b. Indentasi baris pertama dalam paragraph berjarak 1,27 cm dari batas kiri.  

c. Jangan memulai paragraf baru pada dasar halaman, kecuali apabila cukup tempat 

untuk sedikitnya 2 baris.  
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d. Baris terakhir sebuah paragraf jangan diletakkan pada halaman baru berikutnya, 

tinggalkan baris terakhir tersebut pada dasar halaman.  

9. Jarak Baris 

a. Jarak baris antara judul bab dengan judul sub-bab atau paragraph adalah 3 spasi.  

b. Jarak baris antara akhir paragraf dengan judul sub-bab atau judul anak sub-bab 

berikutnya adalah 2 spasi.  

c. Jarak baris dalam dan antar paragraf adalah 1,5 spasi.  

d. Jarak baris antara akhir paragraf dengan gambar atau tabel dibawahnya adalah 2 

spasi.  

e. Jarak baris antara awal paragraf dengan gambar atau tabel diatasnya adalah 2 spasi.  

10. Tabel dan Gambar 

a. Judul dan nomor tabel atau gambar diketik dengan font Times New Roman ukuran 

12.  

b. Isi tabel diketik dengan font Times New Roman ukuran 12. Kolom judul dicetak 

tebal (bold).  

c. Nomor tabel atau gambar diketik dengan angka Arab yang menunjukkan nomor 

urut tabel atau gambar dalam teks.  

d. Judul tabel atau gambar diketik 1 spasi tanpa diakhiri titik, dengan huruf kecil 

kecuali huruf pertama setiap kata pertama yang diketik dengan huruf kapital, 

kecuali kata penghubung dan kata sambung yang huruf pertamanya ditulis dengan 

huruf kecil juga.  

e. Judul tabel atau gambar harus sama dengan judul tabel atau gambar yang tercantum 

pada halaman daftar tabel atau daftar gambar.  

f. Tabel dan gambar yang dikutip dari sumber lain dijelaskan dengan mencantumkan 

nama penulis dan tahun.  

g. Cara memuat dan meletakkan tabel:  

• Tabel diberi garis batas atas, bawah dan garis batas samping (bentuk tabel 

tertutup).  

• Tabel diletakkan pada halaman naskah sedemikian rupa sehingga garis batas 

tidak melampaui batas kertas yang dicetak dan tabel terletak simetrik (centered) 

didalamnya.  

• Kolom tabel dapat diletakkan sejajar dengan lebar kertas atau sejajar dengan 

panjang kertas. 
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• Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris kalimat teks 

tubuh utama. 

• Baris antar lajur berjarak 1 spasi. Hal yang penting adalah agar tabel mudah 

dibaca.  

• Nomor dan judul tabel diletakkan rata kiri 1 spasi di atas garis batas atas tabel 

dengan jarak antar baris 1 spasi jika judul tabel lebih dari 1 baris. 

• Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat 

diterima, akan tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali sudah 

mencapai ukuran halaman naskah saja yang dimasukkan dalam teks tubuh 

utama. Tabel yang lebih besar diletakkan pada lampiran.  

h. Contoh tabel diberikan dalam Lampiran 15. 

i. Istilah gambar mencakup gambar, ilustrasi, grafik, diagram, denah, peta, bagan, 

monogram, diagram alir, dan potret.  

j. Gambar harus dicetak pada kertas yang dipakai untuk naskah. Gambar asli dibuat 

dengan printer atau pencetak gambar sejenis yang berkualitas. Huruf, angka dan 

tanda baca lain yang dipakai pada gambar harus jelas.  

k. Cara meletakkan gambar.  

• Gambar dibuat terbuka tanpa garis batas gambar.  

• Gambar diletakkan simetrik (centered) terhadap batas kertas yang boleh dicetak.  

• Sisi terpanjang dari garis batas gambar dapat diletakkan sejajar lebar kertas atau 

sejajar panjang kertas. Untuk hal yang disebut terakhir, gambar sebaiknya dibuat 

pada halaman tersendiri tanpa teks naskah untuk memudahkan pembacaan.  

• Gambar dengan sisi terpanjang sejajar lebar kertas boleh diletakkan di tengah 

halaman di antara baris-baris kalimat teks.  

• Nomor dan judul gambar diletakkan 1 spasi di bawah garis batas bawah gambar 

dengan jarak antar baris 1 spasi jika judul gambar lebih dari 1 baris.  

• Gambar yang memerlukan halaman yang lebih lebar dari halaman naskah dapat 

diterima. Gambar yang memerlukan 1 lipatan untuk mencapai ukuran halaman 

naskah dapat dimasukkan ke dalam teks batang tubuh. Gambar yang lebih besar 

dari itu sebaiknya dimasukkan dalam lampiran.  

l. Contoh gambar diberikan dalam Lampiran 15. 
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11. Penomoran Halaman 

a. Halaman pada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar diberi nomor 

dengan angka Romawi kecil.  

b. Nomor halaman tubuh utama berupa angka Arab.  

c. Nomor halaman diletakkan simetrik (centered) di bawah naskah.  

d. Nomor halaman lampiran adalah kelanjutan dari nomor halaman tubuh utama.  

12. Pencetakan dan Penjilidan 

a. Laporan PKL tidak boleh mengandung kesalahan ataupun perbaikan kesalahan.  

b. Laporan PKL dicetak 3 eksemplar untuk diserahkan kepada program studi, dosen 

pembimbing, dan mitra serta dapat diperbanyak dengan fotokopi untuk keperluan 

lain.  

c. Gambar dicetak berwarna pada laporan PKL.  

 

4.2. Bagian-Bagian Proposal PKL 

1. SAMPUL/COVER 

2. LEMBAR PERSETUJUAN 

3. DAFTAR ISI 

4. DAFTAR TABEL 

5. DAFTAR GAMBAR 

6. BAB I PENDAHULUAN 

7. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

8. BAB III METODE PELAKSANAAN 

9. DAFTAR PUSTAKA 

4.3. Bagian-Bagian Laporan PKL 

1. SAMPUL/COVER 

2. LEMBAR PENGESAHAN 

3. KATA PENGANTAR 

4. DAFTAR ISI 

5. DAFTAR TABEL 

6. DAFTAR GAMBAR 

7. BAB I PENDAHULUAN 

8. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

9. BAB III METODE PELAKSANAAN  

10. BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 
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11. BAB V HASIL PELAKSANAAN PKL 

12. BAB VI PENUTUP 

13. DAFTAR PUSTAKA 

14. LAMPIRAN 

 

PENJELASAN :  

1. SAMPUL/COVER 

a. Sampul proposal/laporan PKL berwarna hijau.  

b. Proposal/Laporan Praktek Kerja Lapang, diketik dengan huruf kapital, font Times New 

Romans ukuran 14 tebal (bold).  

c. Judul diketik 3 spasi di bawah Proposal/Laporan Praktek Kerja Lapang dengan huruf 

kapital, font Times New Romans ukuran 14 tebal (bold). 

d. Kata “Oleh” diketik 3 spasi di bawah judul dengan huruf kecil kecuali pada huruf 

pertama tanpa diakhiri titik dua, font Times New Romans ukuran 12.  

e. Nama mahasiswa diketik 1 spasi di bawah kata “Oleh” dengan huruf kecil kecuali pada 

huruf pertama, font Times New Romans ukuran 12 tebal (bold).  

f. NPM dan nomor NPM diketik dengan font Times New Romans ukuran 12 tebal (bold) 

1 spasi di bawah nama mahasiswa dan tidak diakhiri titik.  

g. Logo Universitas HKBP Nommensen berukuran diameter kurang lebih 5 cm.  

h. Nama Institusi (Program Studi pada baris pertama, Fakultas pada baris kedua, dan 

Universitas pada baris ketiga) dan tahun penyelesaian (baris keempat) diketik dengan 

huruf kapital, font Times New Romans ukuran 14 tebal (bold).  

i. Contoh sampul luar diberikan dalam Lampiran 7 dan contoh sampul dalam diberikan 

dalam Lampiran 8. 

2. HALAMAN PERSETUJUAN 

a. Halaman persetujuan dimuat dalam Proposal PKL.  

b. Halaman persetujuan dicetak pada halaman baru dan diberi judul Halaman Persetujuan 

yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) font Times New Romans ukuran 14 dan 

tidak diakhiri dengan titik.  

c. Halaman persetujuan memuat judul; nama mahasiswa; NPM; tanggal persetujuan; 

nama dan tanda tangan dosen pembimbing.  

d. Contoh halaman persetujuan diberikan dalam Lampiran 9. 
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3. HALAMAN PENGESAHAN 

a. Halaman pengesahan dicetak pada halaman baru dan diberi judul Halaman Pengesahan 

yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) font Times New Romans ukuran 14 dan 

tidak diakhiri dengan titik.  

b. Halaman pengesahan memuat judul; nama mahasiswa; NPM; tanggal pengesahan; 

nama dan tanda tangan dosen pembimbing, dan Ketua Program Studi.   

c. Contoh halaman pengesahan diberikan dalam Lampiran 10. 

4. KATA PENGANTAR 

a. Halaman kata pengantar dicetak pada halaman baru dan diberi judul Kata Pengantar 

yang diketik dengan huruf kapital tebal (bold) font Times New Romans ukuran 14 dan 

tidak diakhiri dengan titik.  

b. Pada halaman ini mahasiswa berkesempatan untuk menyatakan terima kasih kepada 

Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, Dekan, Pimpinan 

Mitra PKL, dan pihak lain yang telah membantu dalam kegiatan PKL.  

c. Ucapan terima kasih agar dibuat tidak berlebihan dan dibatasi hanya yang terkait secara 

ilmiah.  

d. Contoh kata pengantar diberikan dalam Lampiran 11. 

5. DAFTAR ISI 

a. Halaman daftar isi dicetak pada halaman baru dan diberi judul Daftar Isi yang diketik 

dengan huruf kapiral dan tidak diakhiri dengan titik.  

b. Halaman ini memuat nomor bab, sub-bab, dan anak sub-bab, judul bab, sub-bab, dan 

anak sub-bab, serta nomor halaman.  

c. Contoh daftar isi diberikan dalam Lampiran 12. 

6. DAFTAR TABEL 

a. Halaman daftar tabel dicetak pada halaman baru dan diberi judul Daftar Tabel yang 

diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.  

b. Halaman ini memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman tempat tabel dimuat.  

c. Nomor tabel diketik dengan angka Arab menunjukkan nomor urut tabel. Jika judul tabel 

lebih dari 1 baris, maka jarak antar baris dipisahkan dengan 1 spasi.  

d. Judul tabel diketik dengan huruf kecil, kecuali huruf pertama kata pertama yang diketik 

dengan huruf kapital.  

e. Baris-baris antar judul tabel dipisahkan dengan 1 spasi.  

f. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka Arab menunjukkan nomor halaman 

tempat tabel dimuat.  
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g. Contoh daftar tabel diberikan dalam Lampiran 13. 

7. DAFTAR GAMBAR 

a. Halaman daftar gambar dicetak pada halaman baru dan diberi judul Daftar Gambar 

yang diketik dengan huruf kapital dan tidak diakhiri dengan titik.  

b. Halaman ini memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman tempat gambar 

dimuat.  

c. Aturan pemberian nomor gambar sama dengan penulisan nomor tabel, penulisan judul 

atau nama gambar juga sama dengan penulisan judul tabel.  

d. Nomor halaman yang dituliskan dengan angka Arab menunjukkan nomor halaman 

tempat gambar dimuat.  

e. Contoh daftar gambar diberikan dalam Lampiran 14. 

8. PENDAHULUAN  

a. Pendahuluan tidak boleh lebih dari 6 halaman dan memuat latar belakang, tujuan dan 

manfaat PKL.  

b. Latar belakang menjelaskan alasan dilakukannya PKL dan alasan pemilihan tugas 

khusus disertai sitasi pustaka yang relevan dengan tugas khusus tersebut. 

c. Tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama 

menjelaskan tujuan dilakukannya PKL dan yang kedua menjelaskan tujuan tugas 

khusus.  

9. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman dan memuat sitasi yang relevan 

dengan topik PKL serta tugas khusus.  

b. Uraian tentang topik PKL dan tugas khusus harus disusun secara sistematis, singkat, 

dan jelas.  

10. METODE PELAKSANAAN  

a. Metode pelaksanaan tidak boleh lebih dari 5 halaman.  

b. Metode pelaksanaan berisi rencana kerja dan jadwal, cara pengumpulan data serta 

informasi di lapangan. Jadwal rencana kerja disusun dalam bentuk tabel.  

11. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI 

a. Gambaran umum perusahaan tidak boleh lebih dari 5 halaman.  

b. Gambaran umum perusahaan menjelaskan tentang situasi dan lokasi, wilayah/lingkup 

kerja, bagan organisasi perusahaan/institusi.  

c. Sumber harus disebutkan dan dicantumkan juga dalam daftar pustaka.  
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12. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Hasil dan pembahasan membahas hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan 

selama PKL (halaman tidak dibatasi, karena masing-masing program studi berbeda).  

b. Berisi antara lain (sesuai dengan bidang ilmu masing-masing program studi).  

1) Proses atau kegiatan yang ada di perusahaan (penerimaan bahan, produksi, 

pengendalian mutu, riset dan pengembangan, pemasaran, manajemen keuangan, 

personalia, pemasaran, tata letak alat, peralatan proses, dan lain-lain).  

2) Pembahasan tentang proses atau kegiatan yang ada di perusahaan yang dilengkapi 

dengan sitasi pustaka yang relevan.  

3) Hasil analisis berdasarkan observasi.  

13. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan dan saran tidak boleh lebih dari 1 halaman. 

b. Memuat elaborasi dan rincian kesimpulan yang ada pada ringkasan. Bila diperlukan, 

saran dapat dituliskan di bawah kesimpulan.  

14. DAFTAR PUSTAKA 

a. Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri, oleh karena itu tidak diberi nomor bab.  

b. Daftar pustaka dicetak pada halaman baru dan judul Daftar Pustaka diketik dengan 

huruf kapital tanpa titik di belakang huruf terakhir.  

c. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan mahasiswa dalam menyiapkan dan 

menyelesaikan proposal/laporan PKL-nya.  

d. Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus benar-benar dirujuk dalam 

penulisan proposal/laporan PKL.  

e. Penulisan daftar pustaka proposal/laporan PKL mengikuti aturan penulisan daftar 

pustaka pada penulisan Skripsi.  

15. LAMPIRAN 

a. Lampiran didahului oleh satu halaman yang hanya memuat kata LAMPIRAN di tengah 

halaman. Halaman ini tidak diberi nomor. 

b. Lampiran dapat terdiri atas beberapa buah.  

c. Lampiran dapat memuat struktur organisasi perusahaan, log sheet (scan), data 

pengamatan, contoh perhitungan, gambar peralatan, dan keterangan tambahan lain yang 

kalau dimasukkan ke dalam tubuh utama akan mengganggu penulisan.  

d. Lampiran dapat berupa tabel, gambar, dan sebagainya yang dianggap tidak merupakan 

bagian tubuh utama.  
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BAB V  

PENILAIAN 

Penilaian PKL dilaksanakan secara komprehensif oleh Dosen Pembimbing dan 

Pembimbing Lapangan. Penilaian PKL dilaksanakan setelah laporan PKL disetujui oleh Dosen 

Pembimbing. Nilai akhir PKL mencakup penilaian tentang: 

a. Proposal PKL. 

b. Disiplin, etos kerja, tanggung jawab, kreativitas, kemampuan, kerjasama, dan beban 

pekerjaan selama praktek kerja, serta kesesuaian hasil kegiatan dengan rencana kerja. 

c. Mutu laporan yang menyangkut: isi, sistematika, alur penyajian dan tata cara penulisan. 

d. Penguasaan kegiatan PKL. 

Setelah menyelesaikan program PKL, mahasiswa diwajibkan membuat rancangan laporan 

yang telah disusun dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Laporan akhir sesuai 

dengan format Laporan PKL. Bagi mahasiswa yang laporannya telah disetujui oleh dosen 

pembimbing PKL yang teknis pelaksanaannya ditentukan oleh dosen pembimbing. 

Laporan akhir PKL setelah disetujui dan ditandatangani Dosen Pembimbing disahkan oleh 

Ketua Program Studi dibuat rangkap 5 (lima) masing-masing diserahkan kepada Program Studi 

Dosen Pembimbing instansi tempat PKL, serta dokumen pribadi penulis dan Fakultas Pertanian 

UHN.  

Nilai akhir PKL merupakan gabungan komponen: proposal, penilaian pembimbing 

lapangan, penilaian dosen pembimbing, dan laporan PKL. Besar proporsi masing-masing nilai 

sebagai berikut: 

1. Penilaian Proposal 10% 

2. Penilaian Pembimbing Lapangan 40% 

3. Penilaian Dosen Pembimbing 30% 

4. Penilaian Laporan PKL 20% 

 

Keterangan: 

• Komponen yang dinilai oleh pembimbing lapangan meliputi: aktivitas kerja, etika, 

kreativitas, hubungan sosial, dan laporan. Sedangkan pada saat ujian dilakukan penilaian 

terhadap laporan, presentasi dan tanya jawab. 

• Kisaran nilai setiap materi 0 -100 dikalikan bobot persen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Formulir Pendaftaran Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 

Formulir Pendaftaran 

Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

 Nama  : _____________________________________________________ 

 NPM  : _____________________________________________________ 

 Program Studi : AET/AGB/THP (Lingkari salah satu) 

Menyatakan telah memenuhi syarat melaksanakan Praktek Kerja Lapang :  

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester Ganjil/Genap T.A. ____/____ dan pada 

KRS tercantum matakuliah Praktek Kerja Lapang (PKL). 

2. Sampai dengan Semester Ganjil/Genap T.A. _____/_____ telah memperoleh _____ SKS 

dengan IPK = ____ 

 

 

        Medan, ____________________ 

 

Disetujui Oleh 

 Ketua Prodi AET/AGB/THP           Mahasiswa, 

 

 

 

(_________________________)    (_________________________) 
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Lampiran 2. Formulir Permohonan Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 

Formulir Permohonan 

Praktek Kerja Lapang (PKL) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

 Nama  : _____________________________________________________ 

 NPM  : _____________________________________________________ 

 Program Studi : AET/AGB/THP (Lingkari salah satu) 

 

Saya memohon kepada Ketua Program Studi AET/AGB/THP agar dapat membuat surat 

pengantar dan permohonan izin untuk kegiatan PKL di :  

Nama Mitra PKL  : ________________________________________________________ 

Alamat   : ________________________________________________________ 

Topik PKL  : ________________________________________________________ 

Tanggal Pelaksanaan : ____________________________ s/d _________________________ 

 

 

 

 

 Medan, ____________________ 

 

Disetujui Oleh 

 Ketua Prodi AET/AGB/THP           Mahasiswa, 

 

 

 

(_________________________)    (_________________________) 
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Lampiran 3. Formulir Kartu Bimbingan dan Kegiatan Harian PKL dengan Pembimbing  

        Lapangan 

 

KARTU BIMBINGAN DAN KEGIATAN HARIAN PKL 

I. Identitas Mahasiswa 

1. Nama Lengkap  : ____________________________________________ 

2. NPM    : ____________________________________________ 

3. Program Studi   : ____________________________________________ 

4. Fakultas/Universitas  : Pertanian/Universitas HKBP Nommensen 

5. Lembaga Tempat PKL : ____________________________________________ 

6. Lokasi Pelaksanaan PKL : ____________________________________________ 

7. Waktu Pelaksanaan PKL : ____________________________________________ 
 

II. Kegiatan Harian 

No. Hari/Tgl Waktu Kegiatan 

Tanda Tangan 

Mahasiswa 
Pemb. 

Lapangan 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

               Pembimbing Lapangan 

 

 

 

         (_________________________) 
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Lampiran 4. Formulir Kartu Bimbingan PKL dengan Dosen Pembimbing 

 

KARTU BIMBINGAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL) 

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

 

I. Identitas Mahasiswa 

1. Nama Lengkap   : ____________________________________________ 

2. NPM    : ____________________________________________ 

3. Program Studi   : ____________________________________________ 

4. Dosen Pembimbing   : ____________________________________________ 

5. Lembaga Tempat PKL : ____________________________________________ 

 

II. Topik Bimbingan 

Penyusunan Rencana PKL – Sebelum Berangkat ke Lapangan 

Pertemuan 

ke- 
Tanggal 

Materi/Topik Pembahasan 

Bimbingan 

Tanda Tangan 

Mahasiswa Dosen 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Penyusunan Laporan PKL – Setelah Kembali dari Lapangan 

Pertemuan 

ke- 
Tanggal 

Materi/Topik Pembahasan 

Bimbingan 

Tanda Tangan 

Mahasiswa Dosen 
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Lampiran 5. Formulir Penilaian PKL oleh Pembimbing Lapangan 

 

PENILAIAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

I. Identitas Mahasiswa : 

1. Nama Lengkap   : ______________________________________ 

2. NPM  : ______________________________________ 

3. Program Studi  : ______________________________________ 

4. Fakultas/Universitas  : Pertanian/Universitas HKBP Nommensen 

5. Lembaga Tempat PKL  : ______________________________________ 

      ______________________________________ 

6. Lokasi Pelaksanaan PKL  : ______________________________________ 

  ______________________________________ 

  ______________________________________ 

7. Waktu Pelaksanaan PKL  : ______________________________________ 

 

II. Penilaian : 

Minggu ke- 
Aspek Penilaian 

Sikap Kemandirian Keterampilan Pengetahuan 

1     

2     

3     

4     

Jumlah Nilai     

Nilai rata-rata     

Nilai Akhir 
(Total nilai rata-rata / 4) 

 

 

 

     _______________________, _______________ 20___ 

     Pembimbing Lapangan 

 

      

     ( _________________________________________ ) 

     NIP. (Jika ada) 
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Lampiran 6. Formulir Penilaian Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang 

 

PENILAIAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

I. Identitas Mahasiswa : 

1. Nama Lengkap   : ______________________________________ 

2. NPM  : ______________________________________ 

3. Program Studi   : AET, AGB dan THP (Lingkari salah satu) 

4. Fakultas/Universitas  : Pertanian/ Universitas HKBP Nommensen 

5. Waktu Pelaksanaan PKL  : ______________________________________ 

6. Judul Laporan  : ______________________________________ 

      ______________________________________ 

    ______________________________________ 

7. Lembaga Tempat PKL  : ______________________________________ 

8. Lokasi/Alamat Pelaksanaan PKL  : ______________________________________ 

 

II. Materi dan Bobot Penilaian : 

No. Materi Penilaian Nilai 
Bobot 

(%) 

Nilai Akhir 

Angka Huruf 

1. Nilai Pembimbing Lapangan  40  

 2. 
Nilai Dosen 

Pembimbing 

Proposal  10  

Sikap dan Penguasaan Topik PKL  30  

Laporan PKL  20  

 Jumlah  100  

 

III. Kriteria Penilaian :  

80 ≤ A 68 ≤ B+ < 72 59 ≤ B/C < 62 40 ≤ D < 50 

76 ≤ A- < 80 65 ≤ B < 68 55 ≤ C+ < 59 E < 40 

72 ≤ A/B < 76 62 ≤ B- < 65 50 ≤ C < 55  

 

IV. Formulir Penilaian dari Pembimbing Lapangan/Lokasi PKL terlampir 

 

 

Medan, ____________________ 

Wakil Dekan I,       Dosen Pembimbing PKL,  

 

 

 

 

(Ir. Rosnawyta Simanjuntak, M.P.)   (_________________________) 
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Lampiran 7. Contoh Halaman Judul (Sampul Luar) 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

 

PENGORGANISASIAN PENYULUHAN TANAMAN PANGAN 

PADI (Oryza sativa) DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN\ 

KOTA MEDAN 
 

 

Oleh 

Sry Melda Sintya N.  

NPM. 18720031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

MEDAN 

2021 
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Lampiran 8. Contoh Halaman Judul (Sampul dalam) 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

 

PENGORGANISASIAN PENYULUHAN TANAMAN PANGAN 

PADI (Oryza sativa) DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 

KOTA MEDAN 
 

 

Oleh 

Sry Melda Sintya N.  

NPM. 18720031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi matakuliah 

Praktek Kerja Lapang 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 

MEDAN 

2021 
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Lampiran 9. Contoh Halaman Persetujuan Proposal 

 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

PROPOSAL PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

PENGORGANISASIAN PENYULUHAN TANAMAN PANGAN 

PADI (Oryza sativa) DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 

KOTA MEDAN 

 

 

 

 
Nama   : Sry Melda Sintya N.  

NPM   : 18720031 

Program Studi  : Agribisnis 

Fakultas  : Pertanian 

 

 

 

Disetujui Oleh,  

Dosen Pembimbing,  

 

 

 

 

 

 (_________________________) 

 

 

 

Tanggal Persetujuan : _______________ 
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HALAMAN PENGESAHAN 
 

 

 

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG 

 

PENGORGANISASIAN PENYULUHAN TANAMAN PANGAN 

PADI (Oryza sativa) DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 

KOTA MEDAN 
 

 

Dengan ini diterangkan bahwa Laporan Praktek Kerja Lapang yang disusun oleh:  

 

Nama   : Sry Melda Sintya N.  

NPM : 18720031 

 

Telah diterima dan terdaftar di Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen 

Medan sebagai salah satu syarat untuk lulus dari mata kuliah Praktek Kerja Lapang 

pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen, 

Medan.  

 

 

 

Ketua Prodi Agribisnis            Dosen Pembimbing,  

 

 

 

 

 

Ir. Johndikson Aritonang, M.S.         (_________________________) 

 

 

 

Tanggal Pengesahan : _______________ 
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Lampiran 11. Contoh Kata Pengantar 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapang yang 

merupakan program kurikuler yang dilaksanakan mahasiswa Program S-1 Fakultas 

Pertanian Universitas HKBP Nommensen. 

Laporan PKL ini berjudul “Pengorganisasian Penyuluhan Tanaman Pangan 

Padi (Oryza sativa) Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan” disusun sebagai 

hasil pelaksanaan PKL mulai dari tanggal 28 Juli s/d 27 Agustus 2021 di Dinas 

Pertanian Tarutung, Kecamatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera 

Utara. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :  

1. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing selaku dosen pembimbing 

2. Bapak/Ibu Pembimbing Lapangan 

3. Pimpinan Fakultas dan Program Studi 

4. Lembaga Tempat PKL (Mitra) 

5. Orangtua 

6. Pihak lain yang berkontribusi dalam penyelesaian laporan PKL 

Penulis manyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 

itu penulis mengharapkan masukan dari pembaca laporan ini. Akhir kata, penulis 

mengucapkan terima kasih, semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua 

terlebih kepada penulis.  

Medan, September 2021 

Penulis 



27 
 

Lampiran 12. Contoh Daftar Isi  

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 

KATA PENGANTAR  .......................................................................................     i 

DAFTAR ISI  ......................................................................................................   iv 

DAFTAR TABEL  .............................................................................................   vi 

DAFTAR GAMBAR  .........................................................................................  vii 

BAB I. PENDAHULUAN  .................................................................................    1 

1.1. Latar Belakang  ..................................................................................    1 

1.2. Tujuan Praktek Kerja Lapang  ...........................................................    4 

1.3. Manfaat Praktek Kerja Lapang  .........................................................    4 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  ......................................................................    8 

2.1. Tanaman Padi  ...................................................................................    8 

2.2. Syarat Tumbuh Tanaman Padi  .........................................................  13 

2.2.1. Iklim  ........................................................................................  13 

2.2.2. Suhu  ........................................................................................  14 

2.3. Penyakit Tanaman Padi dan Pengendalian  .......................................  17 

BAB III. METODE PELAKSANAAN  ............................................................  18 

3.1. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang  ..................................................  18 

3.1.1. Tempat PKL  ............................................................................  18 

3.1.2. Waktu Pelaksanaan PKL  ........................................................  18 

3.2. Jadwal Rencana Praktek Kerja Lapang  ............................................  19 

3.3. Pengumpulan Data di Lapangan  .......................................................  20 

BAB IV. GAMBARAN UMUM DAN LEMBAGA PERUSAHAAN  ...........  21 

4.1. Gambaran Umum Kota Medan  ........................................................  21 

4.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Perikanan  ...........................  23 

4.2.1. Logo  ........................................................................................  23 

4.2.2. Visi  ..........................................................................................  24 

BAB V. HASIL PRAKTEK KERJA LAPANG  .............................................  30 

5.1. Potensi Tanaman Pangan Padi  ..........................................................  34 

5.2. Pelaksanaan Program Penyuluhan  ....................................................  34 

5.2.1. Pertemuan Rutin  ...................................................................  34 

5.2.2. Kegiatan Penyuluhan  ............................................................  34 

BAB VI. PENUTUP  ..........................................................................................  38 

6.1. Kesimpulan  .......................................................................................  38 

6.2. Saran  .................................................................................................  38 

DAFTAR PUSTAKA  ........................................................................................  40 

LAMPIRAN   ......................................................................................................  43 



28 
 

Lampiran 13. Contoh Daftar Tabel  

DAFTAR TABEL  
 

Halaman 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapang  ................................................    5 

Tabel 2. Struktur Karyawan PTPN IV Balimbingan  ..........................................  15 

Tabel 3. Persentase Defoliasi Akibat Serangan Hama  ........................................  23 

Tabel 4. Kemampuan Reproduksi Hama  ............................................................  24 

Tabel 5. Batas Minimum Banyaknya Ulat Per-pelepah Hama Merusak Daun  

  Kelapa Sawit  .........................................................................................  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Lampiran 14. Contoh Daftar Gambar  

 

DAFTAR GAMBAR  

 

Halaman 

Gambar 1. Diagram Sistem Perakaran dan Simulasi Zona Absorbsi  

  Tanaman Kelapa Sawit Dewasa  ........................................................    5 

Gambar 2. Batang  ...............................................................................................  15 

Gambar 3. Daun  ..................................................................................................  23 

Gambar 4. Bunga Jantan  .....................................................................................  24 

Gambar 5. Contoh Peta Serangan  .......................................................................  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Lampiran 15. Contoh Tabel dan Gambar 

 

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapang 

No. Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 

1. Kamis/ 11-11-

2021 

08.00 – 11.00 

WIB 

Perkenalan dan pengarahan dari 

Asisten Kepala dan Asisten serta Staf 

di Afdeling I. 

2. Jumat/ 12-11-

2021 

07.00 – 14.00 

WIB 

Mengikuti kegiatan pemanenan 

Kelapa Sawit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Tanaman Kopi 

 


