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KATA PENGANTAR 
 

 Kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terselesaikannya buku “Panduan Pelaksanaan KPL Non-kependidikan” Version 4.1 

program studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Jurusan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, 

Universitas Negeri Malang. Di tahun kedua masa pandemi virus Covid-19 yang 

masih belum usai, pelaksanaan KPL Non-kependidikan ini terntunya mengalami 

kendala di sana-sini. Namun, pelaksanaan pemagangan untuk meningkatkan 

kompetensi mahasiswa Sastra Inggris tetap bisa dilaksanakan dengan 

menyesuaikan keadaan New Normal yang berlaku serta dengan semangat MBKM 

(Merdeka Belajar Kampus Merdeka).  

 Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada tim 

penyusun dan tim penyunting buku panduan yang telah meluangkan waktu dan 

tenaga selama proses penyusunan buku panduan ini. Dengan adanya buku panduan 

ini, mahasiswa semester 6 (enam) dapat menjalankan dan melaksanakan KPL Non-

kependidikan di instansi terkait dengan lancar.  

 Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Departemen  Bahasa 

Inggris dan Fakultas Sastra atas segala fasilitas yang disediakan dalam proses 

penyusunan buku panduan pelaksanaan KPL Non-kependidikan.   

 Buku panduan ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari Pendahuluan, 

Deskripsi Tugas, Mekanisme Pelaksanaan KPL Non-kependidikan, Pelaporan KPL 

Non-kependidikan dan Evaluasi Pelaksanaan KPL Non-kependidikan. Untuk 

kemudahan mahasiswa selama pelaksanaan, pada buku panduan ini kami sertakan 

lampiran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan.  

 Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku 

panduan ini, tim penyusun menyampaikan terima kasih. Kritik dan saran terhadap 

buku panduan ini akan digunakan tim penyusun untuk penyempurnaannya. 

 

Malang, Mei 2022 

 

Tim Penyusun  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

Bagian ini mendeskripsikan latar belakang, dasar hukum, manfaat 

pelaksanaan dan tujuan pelaksanaan KPL Non-kependidikan Program Studi 

Bahasa dan Sastra Inggris, Departemen Bahasa Inggris, Fakultas Sastra, 

Universitas Negeri Malang. 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi  adalah lembaga yang harus mampu menghasilkan 

sarjana yang memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (psikomotor),  dan 

sikap yang sangat baik, sehingga sarjana tersebut mampu mempersiapkan masa 

depannya. Kenyataan di lapangan (Das Sein) sering kali menunjukkan bahwa para 

sarjana lulusan perguruan tinggi belum mampu secara optimal mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya di kampus ke dalam dunia kerja 

(Das Sollen). Salah satu penyebab dari kesenjangan tersebut adalah kurang 

matangnya program persiapan yang dilaksanakan di kampus menjelang 

berakhirnya masa studi mereka dan pelaksanaannya.  

Kurikulum program KPL Non-kependidikan bagi mahasiswa jurusan S1 

Bahasa dan Sastra Inggris FS UM dirancang untuk memberi bekal tambahan 

pengetahuan, pengalaman keterampilan kerja praktis, dan penyesuaian sikap di 

dunia kerja sebelum mahasiswa dilepas untuk bekerja sendiri. Jurusan S1 Bahasa 

dan Sastra Inggris FS UM melaksanakan program KPL Non-kependidikan dengan 

harapan para lulusannya mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap yang 

bersifat akademik maupun profesional.  

Program KPL Non-kependidikan Program Studi S1 Bahasa dan Sastra 

Inggris FS UM adalah sebuah kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di 

luar dan atau di dalam kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang 

sesuai dengan kepeminatannya melalui metode observasi dan partisipasi dalam 

bidangnya (prospective field). Kegiatan KPL Non-kependidikan dilaksanakan 

sesuai dengan formasi struktural dan fungsional pada instansi tempat KPL Non-
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kependidikan, baik pada lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) maupun perusahaan swasta serta lembaga lain yang relevan. 

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

program studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris FS UM adalah sebagai berikut. 

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tetang sistem 

Pendidikan Nasional 

b. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah No. 

66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  

c. Pedoman Akademik UM tahun akademik 2016/2017 Bab VI Tentang 

Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat. 

d. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang, Edisi 2016. 

 

1.3 Manfaat Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

Manfaat pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan ditujukan untuk 

instansi pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan, bagi Prodi Bahasa dan 

Sastra Inggris, dan bagi mahasiswa sebagai peserta KPL Non-kependidikan.  

a. Bagi Instansi tempat KPL Non-kependidikan 

1) Mendapatkan SDM unggulan yang prospektif untuk menjadi calon 

yang bisa direkrut dan diseleksi. 

2) Mendapatkan akses langsung informasi SDM yang siap pakai dan 

kompeten. 

3) Mendapatkan tenaga tambahan yang memiliki ide segar, inovatif dan 

kreatif dari mahasiswa peserta magang.  

4) Mendapatkan pengalaman dalam keterlibatan pembimbingan 

mahasiswa KPL Non-kependidikan sebagai bentuk partisipasi Instansi 

dalam mencerdaskan anak bangsa. 

 

b. Bagi Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris FS UM 

1) Mendukung visi, misi, dan tujuan Program Studi S1 Bahasa dan Sastra 

Inggris FS UM. 
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2) Mendukung kurikulum dan kualitas pendidikan sesuai dengan amanah 

Pedoman Akademik UM. 

3) Membangun hubungan kemitraan dengan instansi tempat mahasiswa 

KPL Non-kependidikan berpraktik. 

4) Mencetak lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang baik secara teoritis, tetapi juga memiliki 

pengalaman nyata di lapangan sehingga lulusan siap terjun langsung di 

dunia kerja.  

 

c. Bagi Mahasiswa 

1) Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus mempraktikkan 

langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah ke dunia kerja.  

2) Memasuki dunia kerja lebih siap, cepat dan profesional.  

3) Menjadikan instansi atau perusahaan tempat KPL Non-kependidikan 

sebagai sarana atau obyek penelitian untuk skripsi, sehingga tulisan 

skripsi yang dibuat benar-benar mencerminkan masalah nyata yang 

terjadi di instansi tempat praktik.  

4) Belajar berinteraksi dengan sesama mahasiswa peserta KPL Non-

kependidikan lainnya, serta kalangan profesional yang ada di instansi 

terkait. 

5) Membangun jejaring profesional dengan sesama mahasiswa peserta 

KPL Non-kependidikan lainnya, serta kalangan profesional yang ada 

di instansi terkait. 

6) Mengambil langkah awal dalam menjajaki keputusan untuk memilih 

pekerjaan yang akan ditekuni setelah lulus kuliah. 

 

1.4 Tujuan Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

Tujuan pelaksanaan KPL Non-kependidikan dibagi menjadi dua yaitu 

tujuan umum dan tujuan khusus.  

a. Tujuan umum 

Secara umum tujuan program KPL Non-kependidikan adalah untuk 

membekali dan memperkaya mahasiswa dengan pengetahuan, 
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pengalaman, keterampilan, penyesuaian sikap dan penghayatan 

pengetahuan di dunia kerja yang profesional di bidang yang berkaitan 

dengan ilmu bahasa dan sastra. Selain itu program KPL Non-kependidikan 

juga sebagai sarana melatih kemampuan mahasiswa dalam bekerjasama 

baik dengan peserta KPL Non-kependidikan yang lain maupun para 

profesional di instansi tempat program dilaksanakan.  

 

b. Tujuan Khusus 

1. Bagi Instansi Tempat KPL Non-kependidikan 

Program KPL Non-kependidikan ini dapat menjadi sarana bagi 

instansi tempat program dilaksanakan untuk memberikan informasi 

mengenai instansi serta memanfaatkan ilmu yang dimiliki oleh 

mahasiswa untuk melakukan pengamatan atau riset terkait dengan 

mencari solusi atas permasalahan yang timbul di setiap pekerjaan yang 

ada di instansi, serta memberikan pembimbingan dan pengalaman  

kepada peserta KPL Non-kependidikan. 

2. Bagi Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris FS UM 

Program KPL Non-kependidikan ini dirancang untuk memenuhi 

amanah kurikulum dan silabus yang tercantum di kurikulum Prodi, 

selain itu KPL Non-kependidikan bertujuan untuk mempercepat waktu 

penyesuaian bagi lulusan sarjana program studi S1 Bahasa dan Sastra 

Inggris FS UM dalam memasuki dunia kerja atau profesional.  

3. Bagi Mahasiswa  

Tujuan khusus KPL Non-kependidikan  bagi mahasiswa 

bergantung pada kepeminatan peserta, yaitu sebagai berikut: 

a. Kepeminatan sebagai penerjemah dan atau interpreter  

1) Mengenal seluk beluk dunia penerjemahan dan interpretasi 

2) Memiliki pengalaman menerjemahkan bahasa tulis dan atau 

lisan dengan baik dan benar,  

3) Mampu   mencari solusi pada kesulitan-kesulitan penerjemahan 

dan atau interpretasi dengan efisien, efektif dan mandiri 
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4) Mampu secara berkesinambungan meng-update diri dalam 

trend bidang penerjemahan dan interpretasi   

 

b. Kepeminatan sebagai penulis 

1) Mengenal alur dunia kepenulisan  

2) Mampu membuat tulisan yang baik dan berterima dalam 

berbagai tipe tulisan 

3) Mampu membuat analisis dan kritikan terhadap berbagai tipe 

tulisan  

4) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau ditugaskan oleh 

instansi KPL Non-kependidikan 

 

c. Kepeminatan dalam industri kreatif 

1) Mengenal seluk beluk dunia industri kreatif 

2) Membuat hasil analisis penilaian kebutuhan (need analysis) 

dalam industri kreatif  

3) Mengaplikasikan pengetahuan  dan ketrampilan berbahasanya 

dalam dunia industri kreatif 

4) Belajar mengembangkan sebuah industri kreatif karya sendiri  

5) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau ditugaskan oleh 

instansi KPL Non-kependidikan 

 

d. Kepeminatan dalam jurnalistik atau kepenerbitan  

1) Mengenal seluk beluk dunia jurnalistik dan kepenerbitan 

2) Mengenal alur penerbitan artikel, dengan gaya bahasa 

jurnalistik  

3) Mengaplikasikan pengetahuan  dan ketrampilan berbahasanya 

dalam dunia jurnalistik dan atau kepenerbitan 

4) Membuat tulisan jurnalistik baik dalam untuk penerbitan di 

surat kabar maupun untuk situs internet 

5) Membangun jejaring dengan para profesional yang 

berkecimpung dalam dunia jurnalistik 



 

6	Panduan	Pelaksanaan	KPL	Non-kependidikan	Prodi	Bahasa	dan	Sastra	Inggris	
 

 

 

 

e. Hubungan Antar Bangsa 

1) Mengenal sistem, etika, dan kerangka pikir  hubungan antar 

bangsa   

2) Mengaplikasikan pengetahuan  dan ketrampilan berbahasa serta 

pemahaman lintas budaya yang baik dalam hubungan antar 

bangsa 

3) Membangun jejaring dengan para profesional yang 

berkecimpung dalam dunia hubungan antar bangsa 

4) Mengikuti kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh instansi 

 

f. Kepeminatan dalam bidang Budaya dan Pariwisata 

1) Mengenal seluk beluk dunia budaya dan pariwisata 

2) Mengenal potensi budaya dan pariwisata sekitar serta 

mengkomunikasikannya secara interaktif dengan wisatawan 

dalam bahasa inggris yang komunikatif  

3) Membangun jejaring dengan para aktivis budaya dan 

pariwisata 

4) Mengikuti kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh instansi 

yang berkaitan dengan kepeminatan 

 

g. Kepeminatan dalam bidang Konsultan Kebahasaan  

1) Mengenal seluk beluk dunia konsultan kebahasaan 

2) Mengaplikasikan pengetahuan  dan ketrampilan berbahasa 

dalam memberikan konsultasi yang terkait dengan kebahasaan  

3) Membangun jejaring dengan para profesional yang 

berkecimpung dalam dunia konsultas kebahasaan 

4) Mengikuti kegiatan di lapangan yang dilakukan oleh instansi 

yang berkaitan dengan kepeminatan konsultan kebahasaan 
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h. Kepeminatan dalam Kebalaibahasaan 

1) Mengenal seluk beluk dunia kebalaibahasaan 

2) Mengaplikasikan pengetahuan  dan keterampilan berbahasa 

yang dibutuhkan di balai Bahasa 

3) Memperoleh pengalaman baru dan mutakhir  di dunia 

kebalaibahasaan dalam bidang test, laboratorium, program 

dll. 

4) Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan atau ditugaskan oleh 

instansi terkait 
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BAB II 

DESKRIPSI TUGAS  
 

Untuk mengetahui tugas dari masing-masing pihak yang terlibat dalam 

KPL Non-kependidikan, bab ini menyajikan deskripsi tugas instansi tempat KPL 

Non-kependidikan, lembaga asal/Jurusan/Fakultas/Universitas, peserta KPL, 

dosen pembimbing KPL, dan pembimbing lapangan.  

 

2.1  Deskripsi Tugas Instansi Tempat KPL Non-kependidikan 

 Berikut adalah deskripsi dan elaborasi deskripsi tugas instansi tempat 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan dilaksanakan: 

a. Memperkenalkan mahasiswa tentang seluk beluk bidang yang digeluti di 

Instansi. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa peserta untuk mengaplikasikan ilmu 

dan keterampilan yang mereka miliki di lokasi tempat kerja, sesuai dengan 

minat dan kemampuan yang mereka miliki, sebagaimana dituangkan dalam 

Nota Kesepakatan antara Instansi tempat pelaksanaan KPL Non-

kependidikan dengan Jurusan Sastra Inggris/Fakultas Sastra/Universitas 

Negeri Malang. 

c. Memberi mereka kesempatan bekerja sesuai dengan batas kewenangan 

peserta KPL Non-kependidikan, dan tidak memberikan beban yang melebihi 

kapasitas atau batas kewajaran. 

d. Memberikan bimbingan dan arahan konstruktif yang memperkaya wawasan 

dan meningkatkan kapabilitas mahasiswa KPL Non-kependidikan. 

e. Menjalin kerjasama dan komunikasi yang intensif dengan Jurusan Sastra 

Inggris/Fakultas Sastra/Universitas Negeri Malang melalui dosen 

pembimbing magang atau supervisor lapangan yang ditunjuk. 

f. Memberikan asesmen atau penilaian kinerja sesuai dengan unjuk kerja 

mahasiwa KPL Non-kependidikan dan / atau surat keterangan/sertifikat tanda 

lulus program KPL Non-kependidikan. 
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2.2 Deskripsi Tugas Lembaga Asal/Departemen/Fakultas/Universitas 

Berikut adalah deskripsi dan elaborasi deskripsi tugas lembaga 

asal/Departemen/Fakultas/Universitas terkait dengan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan: 

a. Menginformasikan pelaksanaan KPL Non-kependidikan kepada 

mahasiswa untuk kepentingan pendaftaran 

b. Melakukan sosialisasi pelaksanaan KPL Non-kependidikan dan panduan 

pelaksanaan KPL Nonkependidikan Prodi Bahasa dan Sastra Inggris 

kepada mahasiswa 

c. Mengakomodasi minat dan keinginan mahasiswa untuk menempuh 

program KPL Non-kependidikan di institusi pemerintah maupun swasta 

sesuai dengan minat dan keinginan mereka. 

d. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan institusi tempat 

KPL Non-kependidikan, dan menuangkannya dalam bentuk Nota 

Kesepakatan atau pernjanjian yang dimaksudkan untuk menjamin 

kelancaran program dan melindungi hak maupun kewajiban mahasiswa 

maupun instansi terkait. 

e. Menunjuk dan menugasi Dosen Pembimbing KPL Non-kependidikan, 

Pembimbing Lapangan untuk memberikan supervisi atau bimbingan di 

instansi pelaksanaan KPL Non-kependidikan. Dosen yang ditunjuk harus 

memiliki kecakapan teknis atau pengalaman yang relevan dengan bidang 

kerja atau kualifikasi tugas yang dijalankan mahasiswa peserta KPL Non-

kependidikan. 

f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar program KPL Non-

kependidikan berjalan lancar sesuai dengan target atau visi yang 

digariskan. 

 

2.3 Deskripsi Tugas Peserta KPL Non-kependidikan 

Berikut adalah deskripsi dan elaborasi deskripsi tugas lembaga 

asal/Jurusan/Fakultas/Universitas terkait dengan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan: 
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a. Melakukan pendaftaran KPL Non-kependidikan di Jurusan Sastra 

Inggris/Fakultas Sastra sesuai informasi/pengumuman yang ada. 

b. Menentukan tempat KPL Non-kependidikan sesuai pilihan peserta atau 

sesuai pilihan jurusan. 

c. Membuat proposal kegiatan KPL Non-kependidikan yang ditujukan ke 

instansi terkait. 

d. Mengikuti program sosialisasi pelaksanaan KPL Non-kependidikan dan 

petunjuk teknis terkait isian panduan pelaksanaan KPL Non-kependidikan. 

e. Melaksanakan KPL Non-kependidikan di instansi terkait selama batas 

waktu yang disepakati, yang dibuktikan dengan rekaman kehadiran berupa 

daftar absen atau bukti fingerprint dan sejenisnya, yang wajib diisi setiap 

hari. 

f. Melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing maupun Pembimbing 

Lapangan. 

g. Menyusun Laporan KPL yang dipandu dan disetujui oleh Dosen 

Pembimbing KPL Non-kependidikan maupun Pembimbing Lapangan. 

Laporan yang sudah jadi dan disetujui harus diserahkan kepada Instansi 

tempat KPL maupun Jurusan/ Fakultas/Universitas yang berkepentingan. 

h. Menjaga nama baik Jurusan/Fakultas/universitas dan instansi tempat KPL 

Non-kependidikan dan menjaga integritas pribadi dan menjauhkan diri 

dari segala tindakan yang dapat merugikan lembaga maupun diri sendiri. 

 

2.4 Deskripsi Tugas Dosen Pembimbing KPL Non-kependidikan 

Berikut adalah deskripsi dan elaborasi deskripsi tugas dosen pembimbing 

terkait dengan pelaksanaan KPL Non-kependidikan: 

a. Mengikuti kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan. 

b. Memberi bimbingan dan arahan dalam proses penyusunan proposal dan 

laporan KPL Non-kependidikan sesuai dengan juklak maupun format yang 

telah ditentukan. 

c. Menyediakan tempat dan waktu bagi mahasiswa bimbingan yang 

memerlukan konsultasi maupun arahan teknis, 
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d. Melakukan monitoring pelaksanaan KPL Non-kependidikan di lapangan  

e. Memberi penilaian hasil kegiatan KPL Non-kependidikan. Penilaian itu 

mencakup laporan pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan.  

f. Segera mengambil tindakan yang diperlukan sekiranya mahasiswa 

mengalami kendala, kesulitan maupun perlakuan yang menyimpang dari 

isi kesepakatan antara Jurusan/Fakultas/Universitas dengan instansi tempat 

KPL Non-kependidikan. 

 

2.5 Deskripsi Tugas Pembimbing Lapangan KPL Non-kependidikan 

Berikut adalah deskripsi dan elaborasi deskripsi tugas dosen pembimbing 

terkait dengan pelaksanaan KPL Non-kependidikan: 

a. Melaksanakan pembimbingan dan supervisi/pengawasan terhadap peserta 

KPL Non-kependidikan sesuai dengan jadual dan batas-batas kewenangan 

yang ditetapkan. 

b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar menyampaikan masalah, 

kendala atau keluhan selama yang bersangkutan berada di lokasi KPL 

Non-kependidikan. 

c. Memberi solusi teknis maupun non-teknis yang sesuai dengan 

kewenangan maupun kemampuan yang dimilikinya. 

d. Memberi penilaian hasil kegiatan terhadap kinerja dan kapabilitas 

mahasiswa yang bersangkutan 
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BAB III 

MEKANISME PELAKSANAAN KPL NON-KEPENDIDIKAN 
 

 Bagian ini mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan KPL Non-

kependidikan yang terdiri dari tiga bagian yaitu sosialisasi pelaksanaan KPL Non-

kependidikan, proses dan tahap kegiatan KPL Non-kependidikan dan Tata tertib 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan.  

 

3.1 Sosialisasi Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

 Bagian ini mendeskripsikan tujuan, peserta, waktu dan pelaksanaan serta 

materi sosialisasi pelaksanaan KPL Nonkependidikan. 

a. Tujuan  

Sosialisasi KPL Non-kependidikan bertujuan untuk memberikan informasi 

dan pengarahan terkait pelaksanaan program kepada mahasiswa semester 6 

yang memprogram KPL Non-kependidikan.  

 

b. Peserta  

Kegiatan sosialisasi wajib diikuti oleh mahasiswa Prodi Bahasa dan sastra 

Inggris semester 6 dan dosen prodi yang akan bertugas sebagai pembimbing 

KPL Non-kependidikan. 

 

c. Waktu Pelaksanaan Sosialisasi  

Sosialisasi KPL Non-kependidikan dilaksanakan pada akhir semester 

genap sebelum mahasiswa memprogram KRS. Kegiatan dilaksanakan selama 

1 hari.  

 

d. Pelaksanaan Sosialisasi 

Sosialisasi KPL Non-kependidikan diselenggararakan oleh Satuan Tugas 

KPL yang beranggotakan dosen prodi Bahasa dan Sastra Inggris yang 

ditunjuk oleh Ketua Jurusan. Setelah Fakultas/jurusan mengeluarkan 

pengumuman resmi pembukaan pendaftaran KPL Non-kependidikan, Satgas 

KPL mengundang seluruh mahasiswa semester 6 dan calon dosen 
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pembimbing untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Undangan disampaikan  

melalui ketua offering dan dipublikasikan melalui media sosial (Whatsapp).  

 

e. Materi  

Materi yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi meliputi:  

1. Tujuan KPL 

2. Bentuk kegiatan 

3. Lokasi kegiatan  

4. Jadwal pelaksanaan kegiatan  

5. Tata cara pelaksanaan  

6. Penyusunan proposal dan laporan kegiatan  

7. Etika kerja 

 

3.2 Proses dan Tahap Kegiatan KPL Non-kependidikan 

Kegiatan KPL Non-kependidikan Prodi Bahasa dan Sastra Inggris terbagi 

menjadi 3 tahap yaitu pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan.  

 

a. Pra Pelaksanaan 

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online  

2. Dosen PA memberikan persetujuan.  

3. Mahasiswa memilih instansi tempat KPL Non-kependidikan. 

4. Mahasiswa mengajukan pilihan instansi tempat KPL Non-kependidikan 

kepada jurusan untuk mendapatkan persetujuan. 

5. Jurusan menunjuk dosen pembimbing KPL Non-kependidikan. 

6. Mahasiswa menyusun proposal KPL Non-kependidikan dengan 

bimbingan dosen pembimbing masing-masing. 

7. Dosen pembimbing dan Ketua Jurusan menyetujui proposal yang 

diajukan mahasiswa 

8. Jurusan membuat Surat Permohonan untuk melaksanakan KPL Non-

kependidikan yang ditujukan kepada pimpinan instansi yang dituju.  

9. Mahasiswa mengirim proposal ke tempat KPL Non-kependidikan yang 

dituju disertai dengan Surat Permohonan dari jurusan. 
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10. Instansi yang dituju memberikan persetujuan.  

11. Jurusan menerbitkan surat pengantar untuk pemberangkatan 

mahasiswa.  

 

b. Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

1. KPL dilaksanakan selama 6 minggu di instansi yang dituju. 

2. Perkenalan mahasiswa dan Orientasi instansi 

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan pimpinan instansi tempat KPL 

Non-kependidikan. 

4. Mahasiswa membuat dan mengirim laporan berkala pelaksanaan KPL 

Non-kependidikan kepada dosen pembimbing setiap 2 minggu sekali.  

5. Dosen pembimbing melakukan kunjungan ke instansi tempat KPL Non-

kependidikan untuk memantau perkembangan pelaksanaan pada waktu 

yang disepakati.  

6. Mahasiwa mempersiapkan draft laporan akhir pelaksanaan KPL Non-

kependidikan pada minggu terakhir. 

7. Penutupan kegiatan KPL Non-kependidikan. 

 

c. Pasca Pelaksanaan  

1. Mahasiswa menyusun laporan akhir pelaksanaan KPL Non-

kependidikan dengan bimbingan dosen pembimbing. 

2. Dosen pembimbing menyetujui laporan akhir pelaksanaan KPL Non-

kependidikan.  

3. Mahasiswa memproses pengajuan lembar pengesahan kepada instansi 

tempat pelaksanaan KPL Non-kependidikan, Jurusan dan Dekan 

Fakultas Sastra. 

4. Mahasiswa menyerahkan laporan akhir berupa hard-copy sejumlah tiga 

kopi untuk diserahkan kepada dosen pembimbing, instansi tempat 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan dan sebagai arsip pribadi.  

5. Mahasiswa menyerahkan soft-copy laporan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan kepada Jurusan Sastra Inggris.  
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3.3 Tata Tertib Pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

 Bagian ini mendeskripsikan tata tertib pelaksanaan KPL Non-

kependidikan yang terbagi menjadi kewajiban, larangan dan sanksi terhadap 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan.  

a. Kewajiban  

Selama pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan, mahasiswa wajib : 

1) Mematuhi tata tertib dan peraturan yang berlaku di lembaga tempat 

KPL Non-kependidikan 

2) Melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh lembaga 

dengan sebaik-baiknya 

3) Bersikap dan berperilaku sopan, jujur, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas  

4) Berpakaian sesuai ketentuan yang berlaku 

5) Mengisi daftar hadir  

6) Memberitahukan kepada pembimbing lapangan di instansi jika 

berhalangan hadir  

7) Menjaga suasana kondusif di instansi tempat KPL Non-kependidikan 

8) Menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja 

9) Mengirim laporan berkala kepada dosen pembimbing KPL Non-

kependidikan 

10) Menghormati tradisi dan budaya di lingkungan tempat KPL Non-

kependidikan 

 

b. Larangan  

Selama pelaksanaan magang mahasiswa dilarang : 

1) Meninggalkan tempat kerja tanpa ijin 

2) Melakukan perbuatan yang melanggar etika dan norma setempat  

3) Melakukan tindakan yang melanggar hukum  

4) Berdandan yang berlebihan  

5) Merokok di tempat KPL Non-kependidikan  

6) Memanfaatkan fasilitas di tempat KPL Non-kependidikan untuk 

kepentingan pribadi  
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7) Menerima tamu pribadi di tempat KPL Non-kependidikan pada jam 

dinas  

8) Menyalahgunakan kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh 

pembimbing di tempat KPL Non-kependidikan 

 

c. Sanksi Pelanggaran Tata Tertib  

Mahasiwa yang melakukan pelanggaran Tata Tertib akan mendapatkan 

sanksi sesuai dengan tingkatan pelanggran yang dilakukan. Sanksi ringan 

berupa teguran atau peringatan baik secara lisan atau tertulis. Untuk 

pelanggaran berat sanksi yang diberikan berupa pengurangan nilai yang 

mengakibatkan mahasiswa tidak lulus KPL Non-kependidikan. Untuk 

pelanggaran yang termasuk kategori tindak kriminal, penanganannya 

diserahkan kepada pihak berwajib.  
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BAB IV 

PELAPORAN KPL NON-KEPENDIDIKAN 

   

Di akhir pelaksanaan KPL Non-kependidikan mahasiswa wajib menyusun 

laporan yang mendeskripsikan seluruh kegiatan praktik kerja lapangan dan 

menyerahkan laporan tersebut kepada Ketua Jurusan setelah berkonsultasi dengan 

Dosen Pembimbing KPL Non-kependidikan. Berikut ini adalah petunjuk bagi 

mahasiswa untuk menyusun laporan kegiatan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan yang mencakup sistematika penulisan laporan dan format laporan. 

 

4.1  Sistematika Penulisan Laporan 

 Laporan KPL Nonkependidikan ini dibuat secara individu dengan 

mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Halaman sampul   

2. Halaman pengesahan (ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Ketua 

Departemen, Pembimbing Lapangan dan Dekan) 

3. Kata pengantar 

4. Daftar isi 

5. Isi laporan: 

a. BAB I PENDAHULUAN  

Bagian laporan kegiatan KPL Nonkependidikan di Bab I berisi 

penjelasan tentang: 

1) Latar belakang: kegiatan apa, untuk apa, mengapa dan dasar 

kegiatan 

2) Tujuan: terkait dengan pendahuluan dan sasaran yang dicapai 

3) Manfaat: kegunaan atau pentingnya kegiatan dan manfaat bagi 

tempat kerja, jurusan, dan mahasiswa 

 

b. BAB II PELAKSANAAN, 

Bagian ini berisi penjelasan tentang 

1) Nama perusahaan/lembaga/instansi 

2) Profil perusahaan/lembaga/instansi 
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3) Relevansi perusahaan dengan Program Studi Sastra Inggris 

 

c. BAB III HASIL KEGIATAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang: 

1) Temuan: job description selama praktik kerja dan kegiatan selama 

praktik kerja 

2) Problematika: permasalahan yang dihadapi selama praktik kerja 

3) Solusi atas permasalahan yang dihadapi selama praktik kerja 

 

d. BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisi penjelasan tentang: 

1) Kesimpulan: yang menjelaskan secara singkat output yang 

dihasilkan selama praktik kerja dan uraian singkat tentang temuan-

temuan terkait pelaksanaan job description selama praktik kerja 

2) Saran: yang berisi masukan terkait output yang dihasilkan selama 

praktik kerja dan rekomendasi atas permasalahan yang dihadapi 

selama praktik kerja 

 

6. Daftar Pustaka 

7. Lampiran (dapat berupa dokumen atau foto kegiatan) 

 

Mahasiswa wajib menggandakan laporan KPL Non-kependidikan yang 

telah direvisi sebanyak 3 eksemplar (untuk mahasiswa, instansi tempat 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan, dan arsip peserta), serta satu keping CD atau 

soft file laporan untuk diserahkan ke Jurusan Sastra Inggris.  

 

4.2  Format Laporan KPL Non-kependidikan 

 Laporan pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan ditulis dengan 

menggunakan format sebagai berikut: 

1. Jenis huruf: Times New Roman 

2. Ukuran huruf: 12 untuk teks dan 14 untuk judul 

3. Spasi/Jarak antar baris: 1,5 
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4. Jenis/Bobot Kertas: HVS 70 gr 

5. Ukuran kertas: A4 

6. Warna tinta: Hitam 

7. Tabel/grafik/gambar diketik dalam satu halaman 
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BAB V 

PENILAIAN PELAKSANAAN KPL NON-KEPENDIDIKAN 
 

 Bab ini mendeskripsikan proses penilaian pelaksanaan KPL Non-

kependidikan Prodi Bahasa dan Sastra Inggris, Departemen Bahasa Inggris, 

Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Deskripsi penilaian terdiri dari 

pemantauan/monev KPL Non-kependidikan, penilaian KPL Non-kependidikan 

dari Supervisor dan Penilaian KPL Nonkependidikan dari Dosen Pembimbing. 

Selain itu, mekanisme penilaian dan penyerahan hasil penilaian dari Pembimbing 

Lapangan dan Dosen pembimbing juga dideskripsikan. 

 

5.1  Pemantauan dan/atau Monev KPL Non-kependidikan 

 Kegiatan pemantauan dan/atau monev pelaksanaan KPL Non-

kependidikan bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan KPL Non-

kependidikan di instansi terkait dan juga memastikan relevansi kegiatan KPL 

Non-kependidikan selaras dengan program studi Bahasa dan Sastra Inggris. 

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Dosen Pembimbing KPL Non-kependidikan 

Jurusan Sastra Inggris melakukan pemantauan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan dengan melakukan kegiatan berikut: 

a. Dosen pembimbing mengantar peserta KPL Non-kependidikan ke 

instansi dan atau melakukan supervisi berupa monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan ke instansi terkait. 

b. Peserta KPL Non-kependidikan melakukan konsultasi secara individu 

berupa pelaporan deskripsi tugas dan laporan berkala kemajuan 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan kepada Dosen Pembimbing. 

c. Dosen Pembimbing memantau kegiatan peserta KPL Non-

kependidikan dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan 

sebelumnya 

d. Dosen Pembimbing mengumpulkan bahan-bahan untuk penilaian 

kegiatan KPL Non-kependidikan bagi setiap peserta. 



 

21	Panduan	Pelaksanaan	KPL	Non-kependidikan	Prodi	Bahasa	dan	Sastra	Inggris	
 

e. Dosen Pembimbing mendeteksi berbagai masalah yang terjadi selama 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan dan mencarikan solusi. 

2. Instansi tempat pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

a. Pembimbing Lapangan memantau kehadiran peserta KPL Non-

kependidikan sesuai dengan ketentuan di lembaga atau instansi 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan. 

b. Pembimbing Lapangan melibatkan peserta KPL Non-kependidikan 

dalam kegiatan instansi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

c. Pembimbing Lapangan memberikan bimbingan teknis yang berkaitan 

dengan pencapaian tujuan KPL Non-kependidikan. 

d. Pembimbing Lapangan memberikan penilaian atas kegiatan peserta 

KPL Non-kependidikan selama pelaksanaan kegiatan di instansi 

tempat pelaksanaan KPL Non-kependidikan. 

 

5.2  Penilaian KPL Non-kependidikan dari Pembimbing Lapangan 

 Penilaian pelaksanaan KPL Non-kependidikan dari Pembimbing 

Lapangan kepada peserta KPL Non-kependidikan dilakukan berdasarkan 

penilaian yang mempertimbangkan lima aspek, seperti berikut: 

1. Kinerja 

Aspek ini menilai pelaksanaan tugas yang diberikan kepada peserta KPL 

Non-kependidikan dan juga mutu hasil pelaksanaan tugas. 

2. Disiplin 

Aspek penilaian ini terkait dengan ketaatan peserta KPL Non-

kependidikan terhadap peraturan dan ketentuan jam kerja yang ditetapkan 

instansi. 

3. Kerjasama 

Aspek penilaian ini terkait dengan kemampuan peserta KPL Non-

kependidikan dalam bekerja dengan pembimbing dan teman kerja lain 

tanpa konflik dalam melaksanakan tugas/pekerjaan. 

4. Inisiatif 

Aspek penilaian ini terkait dengan mencari cara kerja yang berdaya guna 

dan berhasil guna tanpa mengganggu perintah atasan. 
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5. Tanggung jawab 

Aspek penilaian ini terkait dengan proses penyelesaian tugas dengan 

sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya.  

Dalam proses menilai, Pembimbing Lapangan memberikan angka 1 

sampai 4 sesuai dengan aspek yang dinilai untuk peserta KPL Non-kependidikan. 

Angka 1 menunjukkan kurang, 2 menunjukkan cukup, 3 menunjukkan baik dan 4 

menunjukkan baik sekali. Hasil penilaian akan dihitung sesuai dengan rumus 

penilaian pelaksanaan KPL Non-kependidikan dari Pembimbing Lapangan. Bobot 

penilaian dari Pembimbing Lapangan adalah 60% dari total penilaian pelaksanaan 

KPL Non-kependidikan. 

 

5.3 Penilaian KPL Non-kependidikan dari Dosen Pembimbing 

Penilaian pelaksanaan KPL Non-kependidikan dari dosen pembimbing 

kepada peserta dilakukan berdasarkan penilaian hasil laporan pelaksanaan 

kegiatan KPL Non-kependidikan yang disusun oleh peserta. Terdapat lima aspek 

untuk menilai produk laporan kegiatan peserta, yaitu: 

1. Isi Pendahuluan (Bab I) 

Aspek penilaian ini terkait dengan penulisan pendahuluan yang disajikan 

secara ringkas dan mampu menarik minat baca melalui deskripsi dan 

elaborasi latar belakang, tujuan dan manfaat. 

2. Isi Pelaksanaan (Bab II) 

Penilaian untuk aspek ini terkait dengan sajian informasi di laporan Bab II 

yang mencantumkan nama dan profil perusahaan/lembaga/instansi serta 

relevansi perusahaan dengan Prodi. 

3. Isi Hasil Kegiatan (Bab III) 

Aspek ini menilai sajian informasi tentang temuan, problematika dan 

solusi yang dilakukan peserta selama pelaksanaan KPL Non-

kependidikan.  

4. Isi Simpulan dan Saran (Bab IV) 

Penilaian terhadap laporan di bagian simpulan dan saran terkait dengan 

penyajian simpulan dan saran serta pemberian contoh spesifik berdasarkan 

hasil kegiatan pelaksanaan KPL Non-kependidikan.  
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5. Format Laporan  

Aspek ini menilai cara peserta menyusun laporan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan secara rapi berdasarkan sistematika pelaporan dan disertai 

dengan data dukung.  

Dalam proses menilai, Dosen pembimbing memberikan angka 1 sampai 4 

sesuai dengan aspek yang dinilai untuk peserta KPL Non-kependidikan. Angka 1 

menunjukkan kurang, 2 menunjukkan cukup, 3 menunjukkan baik dan 4 

menunjukkan baik sekali. Hasil penilaian akan dihitung sesuai dengan rumus 

penilaian pelaksanaan KPL Non-kependidikan dari Dosen Pembimbing. Bobot 

penilaian dari Dosen Pembimbing adalah 40% dari total penilaian pelaksanaan 

KPL Non-kependidikan. 

 

5.4 Mekanisme Penilaian dan Penyerahan Hasil Penilaian 

Bagian ini mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan dan proses 

penyerahan hasil penilaian peserta KPL Non-kependidikan dari Pembimbing 

Lapangan dan Dosen Pembimbing. Mekanisme penilaian peserta KPL 

Nonkependidikan adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme penilaian dari Pembimbing Lapangan 

Langkah-langkah mekanisme pelaksanaan penilaian kegiatan KPL Non-

kependidikan dari Pembimbing Lapangan di instansi terkait adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada minggu ke-6 pelaksanaan KPL Non-kependidikan, peserta 

menyerahkan lembar penilaian dan rubrik penilaian kepada 

Pembimbing Lapangan. 

b. Pembimbing Lapangan menilai unjuk kinerja peserta KPL Non-

kependidikan di instansi terkait sesuai dengan petunjuk pengisian. 

c. Pembimbing Lapangan menyerahkan hasil penilaian kepada peserta 

KPL Non-kependidikan dalam amplop tertutup 

d. Peserta menyerahkan amplop berisi hasil penilaian kinerja selama 

pelaksanaan KPL Non-kependidikan kepada Dosen Pembimbing. 
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2. Mekanisme penilaian dari Dosen Pembimbing 

Langkah-langkah mekanisme pelaksanaan penilaian kegiatan KPL Non-

kependidikan dari Pembimbing Lapangan di instansi terkait adalah sebagai 

berikut: 

a. Selesai pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan, peserta 

menyerahkan amplop yang berisi lembar penilaian instansi terkait 

kepada Dosen Pembimbing. 

b. Dosen Pembimbing merekap hasil penilaian Pembimbing Lapangan 

di lembar rekapitulasi. 

c. Peserta menyerahkan laporan pelaksanaan KPL Non-kependidikan 

sejumlah tiga kopi (diserahkan kepada Dosen Pembimbing, instansi 

terkait dan arsip pribadi) dan satu keping CD atau soft file laporan 

ke Jurusan.  

d. Dosen pembimbing memastikan lembar pengesahan dengan tanda 

tangan pejabat terkait dan stempel instansi terkait di dalam laporan 

pelaksanaan kegiatan KPL Non-kependidikan. 

e. Dosen pembimbing menilai laporan pelaksanaan KPL Non-

kependidikan sesuai dengan lembar penilaian dan rubrik penilaian 

yang sudah tersedia.  

f. Dosen pembimbing merekap nilai peserta dari pembimbing 

lapangan dengan bobot nilai 60% dan nilai dosen pembimbing 

dengan bobot nilai 40% di lembar rekapitulasi nilai.  

g. Dosen pembimbing menyerahkan rekapitulasi nilai ke Jurusan 

Sastra Inggris/Sekretaris Jurusan. 
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LAPORAN KPL NONKEPENDIDIKAN 

BALAI BAHASA YOGYAKARTA 

 

 

Untuk memenuhi tugas Mata Kuliah UPKPL601 (Internship in ELL) 
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Disusun oleh: 
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BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 
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Lampiran 2: Contoh Lembar Pengesahan Laporan 
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LEMBAR PENGESAHAN 

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan Non-Kependidikan Mahasiswa bernama Setiawan 
Furqoni Departemen Sastra Inggris Universitas Negeri Malang di _______ telah disetujui dan 
disahkan oleh pimpinan lembaga.  

 

Malang, ________________ 

 

Menyetujui 

Dosen Pembimbing 

 

_______________ 

 

 

Mengesahkan, 

Ketua Departemen Sastra Inggris     Pimpinan Tempat Magang 

 

 

_____________________      ____________________ 

 

Mengetahui 

Dekan Fakultas Sastra 

 

 

_________________ 



Lampiran 3: Contoh Lembar Laporan Deskripsi Tugas Peserta KPL Non-kependidikan  
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PROGRESS CHECK KULIAH KERJA PRODI 
MINGGU 1 

Nama Mahasiswa  : ____________________________ 

NIM    : ____________________________ 

Nama Dosen Pembimbing : ____________________________ 

Tempat Magang  : ____________________________ 

Alamat Magang  : ____________________________ 
 

1. Posisi: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Deskripsi Tugas Magang: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Keahlian yang diperlukan: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lampiran 4: Contoh Lembar Laporan Berkala 
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PROGRESS CHECK KULIAH KERJA PRODI 
MINGGU: ________ 

Nama Mahasiswa  : ____________________________ 

NIM    : ____________________________ 

Nama Dosen Pembimbing : ____________________________ 

Tempat Magang  : ____________________________ 

Alamat Magang  : ____________________________ 
 

1. Kegiatan Magang: 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kesulitan/Masalah Magang: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Kesesuaian MK dengan Magang: 
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Lampiran 5: Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan  
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PENILAIAN HASIL KPL NONKEPENDIDIKAN  
OLEH: PEMBIMBING LAPANGAN  

 
Tahun : …………/…………….. 

 
Mohon mengisi lembar penilaian hasil KPL Non-Kependidikan bagi mahasiswa Departemen Sastra 
Inggris yang menempuh program KPL Non-Kependidikan di Lembaga Ibu/Bapak dengan: 

a. Melengkapi identitas penilai  
b. Mengisi kolom penilaian di bagian ketiga yang mengacu pada rubrik penilaian di bagian 

keempat. 
c. Memberi tanda tangan dan mengesahkan lembar penilaian dengan stempel lembaga/instansi 

ibu/bapak. 
d. Mohon mengembalikan lembar penilaian dalam amplop tertutup kepada mahasiswa untuk 

diserahkan kepada Jurusan Sastra Inggris. 
 
I. Identitas Penilai 

Nama Lengkap   : _____________________________________ 

Nama Instansi  : _____________________________________ 

Alamat Instansi  : _____________________________________ 

Jabatan    : _____________________________________ 

No Telpon  : _____________________________________ 
II. Identitas yang Dinilai 

Nama Lengkap  : _____________________________________ 

NIM   : _____________________________________ 

No. Telpon  : _____________________________________ 

 
III. Aspek Penilaian 

Mohon memberi tanda ü untuk penilaian kinerja mahasiswa tersebut diatas sesuai dengan 
hasil amatan Ibu/Bapak. 
 

No Aspek Penilaian 4 
Baik Sekali 

3 
Baik 

2 
Cukup 

1 
Kurang 

1. Kinerja      
2. Disiplin     
3. Kerjasama     
4. Inisiatif     
5. Tanggungjawab     

 

Malang, _________ 

(Jabatan Penilai) 
  Ttd 

 
Nama Penilai 



Lampiran 6: Rubrik Penilaian Pembimbing Lapangan  
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Rubrik Penilaian Pembimbing Lapangan KPL Nonkependidikan 

No Aspek 
Penilaian 

4 
Baik Sekali 

3 
Baik 

2 
Cukup 

1 
Kurang 

1. Kinerja 

Semua tugas yang dibebankan 
dilaksanakan dengan baik, mutu 
hasil sempurna, mutu paling 
tinggi dalam pekerjaan  

Semua tugas yang dibebankan 
dilaksanakan dengan baik, 
meskipun terdapat kesalahan-
kesalahan kecil, mutu tinggi 
dalam pekerjaan 

Hanya mencukupi untuk 
persyaratan wajar yang 
diharapkan dari tenaga kerja atau 
sesuai dengan standar rata-rata 
tenaga kerja yang ada 

Tidak mencukupi untuk 
persyaratan yang wajar 
diharapkan sebagai tenaga kerja 
atau dibawah standar rata-rata 
tenaga kerja yang ada 

2. Disiplin 

Selalu menaati peraturan dan 
ketentuan jam kerja yang 
ditetapkan oleh 
institusi/industri/perusahaan 

Pada umumnya menaati 
peraturan dan ketentuan jam 
kerja yang diterapkan oleh 
institusi/industri/perusahaan 

Ada kalanya tidak melaksanakan 
peraturan dan ketentuan jam 
kerja yang ditentukan oleh 
institusi/industri/perusahaan 

Sering mengabaikan peraturan 
dan ketentuan jam kerja yang 
ditetapkan oleh 
institusi/industri/perusahaan 

3. Kerjasama 

Selalu mampu bekerja dengan 
pembimbing dan teman kerja lain 
tanpa konflik dalam 
melaksanakan tugas / pekerjaan 

Pada umumnya mampu 
bekerjasama dengan 
pembimbing dan teman kerja lain 
tanpa konflik dalam 
melaksanakan tugas / pekerjaan 

Ada kalanya timbul konflik 
dengan pembimbing atau teman 
kerja lain dalam melaksanakan 
tugas / pekerjaan 

Sering timbul konflik dengan 
pembimbing dan teman kerja lain 
dalam melaksanakan tugas / 
pekerjaan 

4. Inisiatif 
Selalu mencari-cari cara cara 
kerja yang berdaya guna dan 
berhasil guna tanpa mengganggu 
perintah atasan 

Pada umumnya mencari-cari 
cara kerja yang berdaya guna 
dan berhasil guna tanpa 
mengganggu perintah atasan 

Ada kalanya mencari-cari cara 
kerja yang berdaya guna dan 
berhasil guna tanpa mengganggu 
perintah atasan 

Jarang mencari-cari cara kerja 
yang berdaya guna dan berhasil 
guna tanpa mengganggu 
perintah atasan 

5. Tanggung 
jawab 

Selalu menyelesaikan tugas 
dengan sebaik-baiknya dan tepat 
pada waktunya dengan merawat 
tempat kerja dan alat-alat yang 
digunakan 

Pada umumnya menyelesaikan 
tugas dengan sebaik-baiknya dan 
tepat pada waktunya dengan 
merawat tempat kerja dan alat-
alat yang digunakan 

Ada kalanya tidak menyelesaikan 
tugas dengan sebaik-baiknya dan 
ada kalanya tidak tempat kerja 
dan alat-alat yang digunakan 

Sering tidak menyelesaikan tugas 
yang diberikan dan sering tidak  
merawat tempat kerja dan alat-
alat yang digunakan 

 

 
 
 



Lampiran 7: Lembar Penilaian Dosen Pembimbing 
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PENILAIAN HASIL KPL NONKEPENDIDIKAN  
OLEH: DOSEN PEMBIMBING 

 
Tahun : …………/…………….. 

 
Mohon mengisi lembar penilaian hasil KPL NonKependidikan bagi mahasiswa Departemen Sastra 
Inggris yang menempuh program KPL Non-Kependidikan untuk laporan pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan dengan: 

a. Melengkapi identitas penilai dan yang dinilai 
b. Mengisi kolom penilaian di bagian ketiga yang mengacu pada rubrik penilaian di bagian 

keempat. 
c. Memberi tanda tangan pada lembar penilaian 
d. Merekapitulasi hasil penilaian di lembar rekapitulasi nilai dari Pembimbing Lapangan dan nilai 

dari Dosen Pembimbing untuk mahasiswa bimbingan  
e. Mohon mengembalikan lembar penilaian dan lembar rekapitulasi nilai kepada Jurusan Sastra 

Inggris 
 
I. Identitas Penilai 

Nama Lengkap   : _____________________________________ 

No Telpon  : _____________________________________ 

II. Identitas yang Dinilai 

Nama Lengkap  : _____________________________________ 
NIM   : _____________________________________ 

 
III. Aspek Penilaian 

Mohon memberi tanda ü untuk penilaian kinerja mahasiswa tersebut diatas sesuai dengan 
hasil amatan Ibu/Bapak. 
 

No Aspek Penilaian 4 
Baik Sekali 

3 
Baik 

2 
Cukup 

1 
Kurang 

1. Isi Pendahuluan (Bab I)     
2. Isi Pelaksanaan (Bab II)     
3. Isi Hasil Kegiatan (Bab III)     

4. Isi Simpulan dan Saran 
(Bab IV)     

5. Format Laporan       
 

 

Malang, _________ 

 
 
   

Ttd 
 

Nama Penilai 



Lampiran 8: Rubrik Penilaian Dosen Pembimbing 
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No Aspek 
Penilaian 

4 
Baik Sekali 

3 
Baik 

2 
Cukup 

1 
Kurang 

1. 
Isi 
Pendahuluan 
(Bab I) 

Isi bagian 
pendahuluan ditulis 
dengan ringkas dan 
mampu menarik 
minat baca melalui 
deskripsi dan 
elaborasi latar 
belakang, tujuan 
dan manfaat.  

Isi bagian 
pendahuluan ditulis 
dengan ringkas dan 
mencoba menarik 
minat baca melalui 
deskripsi dan 
elaborasi latar 
belakang, tujuan 
dan manfaat, tetapi 
strategi penulisan 
yang dipakai tidak 
jelas. 

Isi bagian 
pendahuluan yang 
berisi latar 
belakang, tujuan 
dan manfaat 
laporan tidak 
menarik minat baca. 

Isi bagian 
pendahuluan tidak 
terorganisir dan 
tidak menarik minat 
baca. 

2. 
Isi 
Pelaksanaan 
(Bab II) 

Semua informasi 
tentang nama dan 
profil 
perusahaan/lembag
a/instansi, serta 
relevansi 
perusahaan dengan 
Prodi tercantum 
dengan jelas. 

Pada umumnya 
informasi tentang 
nama dan profil 
perusahaan/lembag
a/instansi, serta 
relevansi 
perusahaan dengan 
Prodi tercantum. 

Ada bagian 
informasi tentang 
nama dan profil 
perusahaan/lembag
a/instansi, serta 
relevansi 
perusahaan dengan 
Prodi tidak 
tercantum. 

Tidak 
mencantumkan 
informasi tentang 
nama dan profil 
perusahaan/lembag
a/instansi, serta 
relevansi 
perusahaan dengan 
Prodi. 

3. 
Isi Hasil 
Kegiatan 
(Bab III) 

Semua informasi 
tentang temuan, 
problematika dan 
solusi selama 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan 
tercantum dengan 
jelas. 

Pada umumnya 
informasi tentang 
temuan, 
problematika dan 
solusi selama 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan 
tercantum. 

Ada bagian 
informasi tentang 
temuan, 
problematika dan 
solusi selama 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan 
tidak tercantum 

Tidak 
mencantumkan 
informasi tentang 
temuan, 
problematika dan 
solusi selama 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan. 

4. 
Isi Simpulan 
dan Saran 
(Bab IV) 

Simpulan dan saran 
dibuat dengan baik 
dan memberikan 
contoh spesifik 
berdasarkan hasil 
kegiatan 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan. 

Simpulan dan saran 
dibuat dengan baik 
dan memberikan 
contoh spesifik, 
tetapi tidak 
berkaitan dengan 
hasil kegiatan 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan 

Simpulan dan saran 
dibuat dengan baik 
tetapi tidak ada 
contoh spesifik 
dengan hasil 
kegiatan 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan.  

Tidak ada simpulan 
dan saran serta 
contoh hasil 
kegiatan 
pelaksanaan KPL 
Nonkependidikan. 

5. Format 
Laporan  

Laporan disusun 
dengan rapi 
berdasarkan 
sistematika 
pelaporan dan 
disertai dengan 
data dukung yang 
memadai. 

Laporan disusun 
dengan rapi 
berdasarkan 
sistematika 
pelaporan dan 
disertai dengan 
data dukung yang 
kurang memadai. 

Laporan disusun 
dengan rapi 
berdasarkan 
sistematika 
pelaporan dan dan 
tidak disertai 
dengan data 
dukung. 

Laporan tidak 
disusun dengan rapi 
dan tidak 
berdasarkan 
sistematika 
pelaporan. 
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No Nama 

Rekap Nilai Pembimbing Lapangan 

Σ 
nilai 
X 5 

Rekap Nilai Dosen Pembimbing 

Σ 
nilai 
X 5 

Nilai 
Akhir 

Kinerja Disiplin Kerjasama Inisiatif Tanggung 
jawab 

Isi 
Pendahuluan 

Isi 
Pelaksanaan 

Isi Hasil 
kegiatan 

Isi 
Simpulan 

dan 
Saran 

Format 
Laporan 

60% 
Nilai 
PL + 
40% 
Nilai 
DP 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Dosen Pembimbing  
 Ttd 

(_______________) 

NIP  


