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Kata Pengantar 
 

Dengan memanjatkan puji sukur atas rahmat dan kehadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, 

buku Pedoman Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dapat diselesaikan. Semoga kualitas 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa Akademi Teknik Elektro Medik Semarang 

menjadi lebih baik. Pembuatan buku pedoman ini bertujuan untuk membantu kelancaran 

kegiatan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diselenggarakan oleh Akademi 

Teknik Elektro Medik Semarang. Pedoman ini disusun untuk memberikan petunjuk kepada 

mahasiswa mengenai prosedur, aturan-aturan pelaksanaan, penulisan laporan dan penilaian 

Praktek Kerja Lapangan (PKL). Upaya-upaya untuk menuntun mahasiswa dalam pengenalan 

ilmu elektromedis ini terus dilakukan, sehingga diharapkan mahasiswa mampu 

mengembangkan ilmu yang didapat selama studi dan menyerap ilmu yang berguna dari 

Rumah Sakit untuk bekal setelah lulus saat  masuk ke dunia kerja.  

Buku Pedoman PKL ini diterbitkan agar dapat dipakai oleh para mahasiswa dan dosen 

pembimbing untuk pelaksanaan, menyiapkan dan menulis laporan PKL dengan benar. Buku 

Pedoman PKL ini diharapkan dapat memberikan petunjuk pendaftaran dan penulisan secara 

umum, sehingga tata fikir dalam membuat dan menulis laporan PKL dapat lebih terarah dan 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kami jajaran civitas akademika Akademi Teknik Elektro Medik Semarang mengharapkan 

kritik, saran dan masukan dari mahasiswa dan para dosen untuk penyempurnaan buku. Kami 

serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas terbitnya buku pedoman ini. 

 

 

Tim Penyusun 

Semarang, Oktober 2018
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1. BAB IPENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin cepat membutuhkan sumber daya 

manusia yang dapat diandalkan serta dapat mengikuti perkembangan dan perubahan-

perubahan yang terjadi secara cepat untuk dapat diaplikasikan dalam dunia 

kerja. Sumber Daya Manusia sebagai salah satu faktor penentu dari proses 

perkembangan teknologi memegang peranan penting karena merupakan ujung tombak 

dari perkembangan teknologi. Dengan Sumber Daya Manusia yang mampu mengikuti 

perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka diharapkan tujuan nasional 

Negara kita dapat terwujud.   

Berdasarkan Undang-undang PERMENRISTEK DIKTI No 44 Th 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa pendidikan tinggi terdiri atas 

pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan 

pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu Pengetahuan, sedang 

Pendidikan Profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan 

penerapan keahlian tertentu. Salah satu perwujudan dengan diadakannya Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) pada suatu Rumah Sakit.  

Tenaga kesehatan yang profesional dihasilkan oleh institusi pendidikan tenaga 

kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Pendidikan dapat 

dikatakan bermutu bila proses pembelajaran dilaksanakan secara interaktif, inspiratif 

dalam suasana yang menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, kreatif, dan mandiri sesuai dengan bakat dan minat. 

Pelaksanaan proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada lingkungan 

kampus yang meliputi pembelajaran dalam kelas dan laboratorium, akan tetapi juga 

lebih ditekankan pada proses pembelajaran di luar institusi pendidikan. Dalam hal ini 

Praktek Kerja Lapangan merupakan semua kegiatan yang memungkinkan mahasiswa 

DIII Teknik Elektro Medik untuk mendapatkan pengalaman nyata tentang praktek 

lapangan yang dibutuhkan dalam pekerjaan, belajar bertanggung jawab terhadap 

profesi, mengembangkan hubungan interpersonal, internalisasi profesional, pemahaman 

aspek sosial dari setting kesehatan, dan konsolidasi teori ke dalam praktek. 
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Lahan praktek sebagai sarana belajar mengajar utama untuk mewujudkan 

profesionalisme mahasiswa DIII Teknik Elektromedik, dan juga sebagai wahana untuk 

meningkatkan keterampilan secara utuh bagi mahasiswa DIII Teknik Elektromedik 

yang telah mendapatkan pembelajaran teori di kelas dan praktek di laboratorium. 

Keberhasilan pembelajaran praktek kerja lapangan sangat ditentukan oleh keberhasilan 

mahasiswa dalam penguasaan dan pemahaman materi teori dan praktek laboratorium. 

 

1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum 

Dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dapat : 

a. Memperoleh kesempatan untuk melatih diri dalam menerapkan dan 

mengintegrasikan kompetensi yang diperoleh selama mengikuti pelajaran 

peralatan elektromedik atau alat kesehatan dan sarana kesehatan secara lebih 

luas. 

b. Memperoleh pengalaman pribadi yang nyata, pragmatis, dan edukatif. 

c. Lebih tanggap terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan (dalam 

hal ini Rumah Sakit). 

d. Memperoleh informasi baru sebagai bahan masukan bagi mahasiswa untuk 

mendalami masalah-masalah teknik lebih lanjut. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dapat : 

a. Mengerti dan memahami perencanaan, pengelolaan administrasi teknis dan 

peralatan di instalasi terkait, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, uji 

fungsi dan kalibrasi sesuai standar yang menjadi tugas, fungsi, dan 

kewenangan DIII Elektro Medik. 

b. Mengerti dan memahami kategori kelompok peralatan medik berdasarkan 

kegunaan dan fungsi sesuai standart yang telah ditetapkan. 

c. Memperoleh, mengolah, menganalisa data dan atau informasi serta 

menginterpretasikan hasilnya ke dalam bentuk laporan PKL. 

d. Mampu beradaptasi dengan profesi lainnya di pelayanan kesehatan. 

e. Mendalami satu sistem atau lebih peralatan elektromedik yang nantinya dapat 

dijadikan pembuatan tugas akhir. 
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1.3 Manfaat 

Adanya PKL Rumah Sakit ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat, yaitu : 

1. Bagi mahasiswa: 

Dapat meningkatkan wawasan keilmuan mahasiswa tentang situasi dalam dunia kerja 

khususnya di Rumah Sakit. 

2. Bagi Program Studi: 

Dapat menjadi tolok ukur pencapaian kinerja program studi khususnyauntuk 

mengevaluasi hasil pembelajaran oleh instansi tempat PK serta dapat menjalin 

kerjasama dengan instansi tempat PKL. 

3. Bagi instansi tempat PKL: 

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan rumah sakit 

di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan analisis yang dilakukan 

mahasiswa selama PKL. 

 

1.4 Jadwal Pelaksanaan  

Waktu pelaksanaan PKL Rumah Sakit ditentukan berdasarkan kalender akademik Prodi 

DIII Teknik Elektro Medik Semarang. Dilaksanakan selama 12 (dua belas) minggu. Adapun 

perincian lama kegiatan PKL sesuai beban sks yaitu: 

a. Kegiatan PKL selama lima jam setiap hari kerja selama 12 minggu. 

b. Kegiatan penyusunan laporan PKL selama 3 (tiga) jam setiap hari kerja selama 12 

minggu. 
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2. BAB IIKETENTUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

KETENTUAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

2.1 Ketentuan PKL 

Praktek Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 

mahasiswa ATEM Semarang sebagai pra syarat mahasiswa mengambil tugas akhir. Praktek 

Kerja Lapangan(PKL) inidilakukan selama 12 Minggu di rumah sakit yang telah bekerjasama 

dengan ATEM Semarang. Mahasiswa yang dapat melakukan PKL harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut ; 

a Telah Menyelesaikan Administrasi Keuangan 

b Telah menempuh perkuliahan Semester V. 

c Telah mengikuti sosialisasi PKL. 

d Lulus di semua matakuliah 

e Telah menyelesaikan Kerja Praktek/Magang Insdustri. 

 

2.2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan 

Pada pelaksanaan PKL mahasiswa harus mengikuti apa yang telah ditugaskan oleh 

rumah sakit, dalam hal ini mencakup kegiatan operasional dan manajemen rumah sakit, 

operasional peralatan, instalasi peralatan, perbaikan peralatan, penempatan peralatan dan 

kalibrasi peralatan.Oleh karena itu, dalam PKL kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa 

adalah: 

a. Mengenali ruang lingkup rumah sakit 

b. Mengikuti proses kerja di rumah sakit secara berkelanjutan 

c. Mengenal, mengetahui prinsip, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan peralatan 

medik sesuai kategori kelompok peralatan medik 

d. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan 

e. Menyusun laporan dalam bentuk tertulis  

f. Melaksanakan ujian PKL 

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa wajib untuk: 

a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku baik di Prodi DIII Teknik Elektromedik 

maupun di Rumah Sakit. 

b. Peserta PKL hadir di Rumah Sakit 15 menit sebelum jam kerja dimulai 
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c. Menyelesaikan seluruh tugas/kewajiban/tanggung jawab yang telah disepakati 

dengan pihak rumah sakit. 

d. Menjaga nama baik institusi ATEM Semarang dan diri sendiri. 

e. Memakai seragam resmi harian dengan atribut lengkap dari kampus. 

 

2.3 Kompetensi atau Materi PKL 

Setelah selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan  mahasiswa diharapkan dapat : 

a. Mengenalmanajemen dalam mengaplikasikan keahlian dalamlingkungan kerja 

Teknik Elektro Medik di Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit. 

b. Mengenal, mengetahui prinsip, pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan peralatan 

medik sesuai kategori kelompok peralatan medik. 

Adapun materi yang dilajari pada saat PKL adalah sebagai berikut : 

a. Materi Inti  

Pembahasan materi inti meliputi: 

1. Peralatan Life Support 

• Infussion Pump 

• Syringe Pump 

• Ventilator  

• Bubble CPAP 

• Defibrillator Monitor  

• Baby Incubator 

2. Peralatan Bedah &Anestesi 

• Electrosurgical 

• Harmonic Scapel  

• Lasersurgical unit  

• Endoscopy 

• Laparoscopy 

• Anesthesia Unit +Ventilator  

• Vaporizer 

• Lampu operasi  

• Meja operasi  

• Operating Mikroskop  

• Suction Pump  
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• Hypo/hyperthermia  

3. Peralatan Terapi 

• Lampu Infra Red  

• Elektrostimulator 

• Ultrasound Terapi 

• Laser Terapi  

• Traksi 

• Shortwave diathermy 

• Parafin Bath 

• Microwave diathermi 

• Hydroterapi 

• Ergo Cycle 

• Hemodialysa 

• Radian warmer 

4. Peralatan Diagnostik 

• Patient Monitor  

• Sphygmomanometer 

• Stetoskop 

• ECG Recorder 

• Doppler  

• Dental Unit  

• Peralatan Mata 

• Bed Pasien Elektrik 

• Cardiotocograf 

• Ultrasonograf  

• Audiometri  

• Stress Test Monitor 

• Electroencephalograf 

• Electromyograph 

• Holter Monitoring 
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5. Peralatan Laboratorium Klinik 

• timbangan analitik 

• Mikroskop 

• centrifuge 

• mixer 

• Water bath 

• Laboratory Incubator 

• spektropotometer, 

• blood warmer 

• Blood bank 

6. Peralatan Radiologi 

• General X-Ray dan Fluoroscopy 

• Automatic processing film 

• X-Ray Mobile 

• Dental X-Ray 

• Pesawat rontgen frekwensi tinggi 

• Pesawat panoramix 

• Pesawat mamografi 

• Pesawat Tomografi 

• Komputer radiografi 

• Pesawat CT.Scan 

• Pesawat Angiografi 

7. Kalibrasi Peralatan Kesehatan 

• Elektrik safety test 

• Kalibrasi sphygmomanometer 

• Kalibrasi centrifuge 

• Kalibrasi ECG 

• Kalibrasi Baby Incubator 

• Kalibrasi Infuse pump 

• Kalibrasi syring pump 

• Kalibrasi Defibrilator 

• Kalibrasi X-ray general purpose 
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b. Materi Penunjang 

Pembahasan materi penunjang meliputi : 

1. Manajemen Rumah Sakit 

2. Etika Profesi  

Materi penunjang berisikan tentang sejarah rumah sakit, struktur organisasi rumah 

sakit, struktur IPSRS, tata kerja IPSRS, pembuatan SOP peralatan, pembuatan ceklist 

pemeliharaan dan perbaikan, serta administrasi pengelolaan dan pengadaan peralatan 

medik. 

 

2.4 Prosedur Penempatan Mahasiswa di rumah sakit 

Tahapan - tahapan yang dilakukan mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL yaitu 

sebagai berikut : 

a. Panitia pelaksana/administrasi akademik melakukan pengiriman proposal ke rumah 

sakit yang akan digunakan PKL, rumah sakit di utamakan yang sudah bekerja sama 

(MOU) 

b. Mahasiswa diberikan hak untuk mengajukan tempat PKL untuk rumah sakit yang 

telah direncakan sebagai tempat PKL. 

c. Setelah proposal diterima pihak rumah sakit, maka pihak rumah sakit akan 

mengirimkan surat balasan apakah diijinkan PKL atau tidak, 

d. Panitia pelaksana/administrasi akademik akan memploting mahasiswa ke rumah 

sakit yang telah menerima PKL dengan mempertimbangkan nilai akademik, lokasi 

asal dan kebutuhan rumah sakit. 

e. Sebelum berangkat mahasiswa mengambil buku absensi untuk masing-masing 

mahasiswa, surat pengantar dan form ujian di bagian administrasi akademik 

selambat lambatnya 4 hari sebelum pemberangkatan. 

 

2.5 Perlengkapan PKL 

 Sebelum mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan PKL di rumah sakit yang telah 

ditentukan harus melengkapi diri dengan :  

a. Surat Pengantar Perjalanan 

b. Surat Konfirmasi Penerimaan  PKL 

c. Buku Kegiatan Harian 

d. Form Penilaian  
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2.6 Panitian Pelaksana  

Panitian Pelaksana PKL wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa 

semester VProdi DIII Teknik Elektro Medik Semarang. Tentang pedoman dan prosedur 

pelaksanaan PKL. Panitia harus memberikan informasi sejelas jelasnya tentang kegiatan yang 

akan dilakukan selama PKL di rumah sakit. Susunan panitia magang industri sebagai berikut 

; 

PEMBINA

(DIREKTUR)

PENANGGUNG 

JAWAB

(WAKIL 

DIREKTUR I)

KETUA 

PANITIA

SEKRETARISBENDAHARA

Koord.Lahan 

dan 

Pembimbing 

Koord.Ujian 

dan 

Pengumpulan 

nilai

Koord. 

Pengumpulan 

Laporan 

 

Gambar 2.1 Bagan Susunan Panitia 

Susunan panitia terdiri dari staf administrasi dan dosen yang ditunjuk oleh Direktur 

melalui surat keputusan. Adapun tugas – tugas dari masing-masing bagian sebagai berikut : 

1. Penanggung Jawab 

a Memberikan arahan kepada ketua panitia pelaksana. 

b Memberikan keputusan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai arah pembina.  

c Pananggung jawab dari keseluruhan kegiatan PKL. 

2. Ketua Panitia  

a Sebagai koordinator dari seluruh seksi/koordinator yang ada demi lancarnya PKL. 

b Bertanggung jawab atas jalannya program kegiatan PKL. 

c Mengajukan usulan kepada wakil direktur I mengenai rencana teknis program yang 

akan dilaksanakan.  

d Menyiapkan laporan akhir kegiatan bekerjasama dengan semua seksi/koordinator 

beserta evaluasi kegiatan. 
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3. Sekretaris  

a Menyiapkansurat menyurat ke rumah sakit. 

b Menyiapkan berkas-berkas yang akan digunakan oleh mahasiswa, misalnya form 

penilian, form absensi dan surat pengantar. 

c Membuat arsip dokumen yang ada. 

4. Bendahara 

a Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. 

b Mengeluarkan dan merekap biaya untuk segala kegiatan. 

5. Koordinator Lahan dan Pembimbing 

a Menyiapkan daftar rumah sakit yang akan di gunakan tempat PKL 

b Memberikan arahan ke mahasiswa berkenaan dengan tempat rumah sakit yang dituju 

c Membuat daftar pembimbing yang terdiri dari para dosen. 

d Memberikan arahan ke pembimbing PKL 

6. Koordinator Ujian dan Pengumpulan Nilai  

a Melakukan penjadwalan ujian PKL 

b Melakukan rekapitulasi penilaian dengan memasukan nilai ke SIATEM 

7. Koordinator Pengumpulan Laporan  

a Menerima laporan yang telah di buat mahasiswa dan mengarsipkannya. 

b Mengarsipkan semua laporan mahasiswa ke perpustakaan 

2.7 Pembimbing Praktek Kerja Lapangan 

Pembimbing PKL adalah staf pengajardan pembimbing lapangan yang berasal dari 

rumah sakityang ditugaskan oleh Institusi maupun rumah sakit. Selama kegiatan PKL 

berlangsung pembimbing memantau dan merespon terhadap informasi dan permasalahan 

yang dihadapi oleh mahasiswa/i bimbingannya selama di rumah sakit. Mahasiswa/i berhak 

dan wajib melakukan konsultasi ke pembimbing masing-masing terhadap permasalahan yang 

dihadapinya di rumah sakit tempat pelaksanaan PKL atau dalam pembuatan laporan melalui 

media komunikasi yang ada. Antar pembimbing dan mahasiswa/i harus saling bertukar 

informasi yang dianggap penting.  
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3. BAB IIIPELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Tata Tertib Dan Kedisiplinan 

Dalam pelaksanaan PKL, para mahasiswa diwajibkan menerapkan sikap disiplin yang 

tinggi dan berpegang pada ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Mahasiswa diwajibkan 

memakai seragam atribut lengkap, berpenampilan rapi dan rambut pendek rapi (mahasiswa) 

serta rambut diikat rapi (mahasiswi). Apabila mahasiswa melakukan pelanggaran peraturan 

tersebut maka peringatan dapat diberikan secara lisan atau tertulis oleh Akademi Teknik 

Elektro Medik didasarkan atas informasi dari rumah sakit.  

 

3.2 Kegiatan Harian 

Selama melaksanakan PKL, mahasiswa diwajibkan melaporkan absensi kehadirannya 

kepada pembimbing institusi paling lambat minggu pertama setiap bulannya (via faksimile, 

institusi, email, pos dll). Rekapitulasi daftar kehadiran (asli) harus dikumpulkan paling 

lambat dua minggu setelah pelaksanaan PKL berakhir. Setiap hari melakukan pengisian 

kegiatan di buku kegiatan harian.  

 

3.3 Sanksi 

Bagi mahasiswa/i yang dikeluarkan dari tempat PKL karena melanggar aturan, maka 

tidak ada penggantian tempat PKL dan secara otomatis mahasiswa/i tersebut harus 

mengulang program PKL di tahun depan. 

 

3.4 Bimbingan atau Konseling Saat Pelaksanaan PKL 

Saat melaksanakan PKL mahasiswa diwajibkan bertanya apabila mengalami masalah-

masalah dalam pelaksanaan PKL baik yang bersifat administratif maupun mengenai 

pembuatan laporan, sedangkan kepada pembimbing yang telah ditunjuk oleh institusimaupun 

rumah sakit diwajibkan memantau mahasiswa bimbingannya. Form bimbingan terdapat buku 

kegiatan harian. 

 

3.5 Ujian dan Penilaian PKL 

Ujian PKL Rumah Sakit dilakukan maksimal 1 minggu diakhir kegiatan PKL dan 

serta dinilai oleh pembimbing dari DIII Teknik Elektromedik maupun pembimbing dari 

Rumah Sakit. Ujian dapat dilakukan dengan metode praktek secara langsung, presentasi dan 



15 
 

ujian tertulis. Ujian PKL dapat baik secara sendiri-sendiri tiap pembimbing maupun secara 

bersamaan dengan kedua pimbimbing.  

Persentase nilai PKL Rumah Sakit adalah 70% dari pihak Rumah Sakit dan 30% dari 

Prodi DIII Teknik Elektro Medik. Aspek penilaian dititik-beratkan pada : 

a. Aspek penguasaan materi 

Penguasaan teori dan praktek yang berkaitan dengan materi inti dan penunjang. 

b. Kemampuan berkomunikasi dan mengemukakan pendapat 

1) Kemampuan menjawab dan menerapkan dengan jelas masalah-masalah yang 

didapatkan dalam objek secara teoritis. 

2) Keberanian dalam mengemukakan pendapat. 

c. Keterampilan praktek 

1) Kemampuan menggunakan peralatan. 

2) Kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah kerusakan alat 

3) Kemampuan melakukan perbaikan, uji fungsi, dan kalibrasi alat 

d. Aktivitas dan kedisiplinan 

1) Keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan PKL. 

2) Kemampuan kerja sama dalam tim. 

3) Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan pembimbing, sesama 

mahasiswa, dan orang lain yang berkaitan dengan praktek. 

4) Usaha dalam mencari jalan keluar pada setiap permasalahan yang dihadapi 

selama praktek. 

5) Kehadiran mahasiswa peserta PKL 

6) Kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

7) Ketaatan terhadap semua peraturan yang berlaku. 

8) Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku. 

e. Laporan PKL 

1) Kesesuaian isi laporan 

2) Materi pembahasan alat. 

3) Tata tulis laporan. 

4) Kelengkapan laporan 

Mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mendapat nilai akhir (Nilai rumah sakit dan 

Nilai institusi) minimal B.Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai C, D atau E atau tidak 
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dapat melaksanakan atau tidak mengikuti salah satu atau lebih, bagian dari kegiatan PKLyang 

disebabkan oleh alasan tertentu yang sesuai dengan peraturan, maka dinyatakan tidak lulus. 

 

3.6 Laporan 

Mahasiswa wajib membuat laporan PKL Rumah Sakit dan dikumpulkan setelah 

ditandatangani oleh pembimbing Rumah Sakit, dosen pembimbing Insitusi, Direktur ATEM 

Semarang dan Kepala IPSRS Rumah Sakit dengan disertai stampel instansi, paling lambat 4 

minggu setelah PKL berakhir.Mahasiswa dilarang membuat Laporan PKL dengan cara 

mengcopy, menjiplak dan menggandakan laporan PKL Rumah Sakit ditahun sebelumnya 

baik dari Akademi Teknik Elektromedik Semarang (ATEM Semarang) maupun dari institusi 

lain.Mahasiswa yang teridentifikasi mengcopy, menjiplak dan menggandakan laporan PKL 

Rumah Sakit ditahun sebelumnya baik dari ATEM Semarang atau dari institusi lain akan di 

beri sanksi berupa tidak lulus dalam matakuliah PKL dan wajib mengulang PKL di Rumah 

Sakit ditahun berikutnya. 
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4. BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN 

LAPORAN PELAKSANAAN  

 

4.1 Pelaporan Kegiatan 

Setelah melaksanakan Program PKL, mahasiswa diwajibkan membuat laporan kerja 

dengan ketentuan sebagai berikut :  

a Laporan PKL  adalah dokumen berbentuk tulisan yang merupakan uraian hasil 

kegiatan mahasiswa selama melakukan PKL  di rumah sakit tempat mereka bekerja 

dan dibuatperkelompok tetapi masing-masing mahasiswa bertanggung jawab 

terhadap isi laporan.Dengan arti permahasiswa membuat laporan masing-masing 

tetapi dimasukkan dalam 1 laporan. 

b Jurnal mingguan berisi tentang kegiatan mingguan sesuai dengan format yang telah 

disediakan, dan harus ditanda tangani oleh pembimbing rumah dan ada stempel 

IPSRS.  

c Laporan ini harus mendapat persetujuan dari Pembimbing rumah sakit, 

Pembimbing institusi dan disahkan oleh Direktur.  

d Laporan Kerja yang dibuat sesuai dengan sistematika penulisan laporan sebagai 

berikut :  

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR GAMBAR (Jika ada)  

DAFTAR TABEL (Jika ada)  

DAFTAR LAMPIRAN (Jika ada)  

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

1.2Waktu dan tempat pelaksanaan  

1.3Tujuan  

1.4 Manfaat 

BAB II GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT 

2.1 Profil Rumah Sakit 

2.2 Stuktur Organisasi 

2.3 Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) 
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2.4 Inventaris Peralatan Elektro Medis  

2.5 Etika Profesi dan Budaya Kerja 

BAB III Uraian Kegiatan 

3.1 Pembahasan Peralatan  

3.2 Instalasi Peralatan Medis  

3.3 Perawatan 

3.4 Troubleshooting  

3.5. Kalibrasi 

BAB IV Kesimpulan Dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

4.2 Saran 

Daftar Pustaka  

Lampiran  

e Laporan dijilid hard cover dan dikumpulkan paling lambat 4 minggu setelah selesai 

PKL. 

f Laporan dikumpulkan Perpustakaan sebanyak 1 eksemplar. Beserta CD yang 

berisikan dokumentasi pada saat kegiatan berupa video kegiatan pelaksanaan PKL. 

g Warna cover : Biru Dongker 

 

4.2 Aturan Penulisan Laporan Kerja 

4.2.1 Standar Penulisan 

Laporan kerja dibuat dengan standar penulisan sebagai berikut :  

a) Jenis dan ukuran kertas.  

→ Jenis kertas HVS 80 gram  

→ Ukuran kertas A4.  

b) Margin.  

→ Margin atas   : 4 cm  

→ Margin bawah  : 3 cm  

→ Margin kiri   : 4 cm  

→ Margin kanan  : 3 cm  

c) Jenis tulisan dan spasi.  

→ Jenis tulisan yang digunakan Times New Roman.  

→ Ukuran spasi 1,5.  

d) Ukuran tulisan dan style.  
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→ BAB : ukuran tulisan 14, style BOLD CAPITAL (Tebal, semua huruf 

kapital), contoh : 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

→ SUB BAB : ukuran 12, style Bold Title Case (tebal, kapital hanya pada awal 

kata), contoh : 

1.1 ProfilRumah Sakit 

→ Anak Sub Bab : Ukuran tulisan 12, style Bold small caps (tebal, kapital 

hanya pada awal judul), contoh :  

2.1.1 Sejarah Rumah Sakit 

→ ISI BAB : Ukuran 12, Style Normal  

 

e) Istilah asing  

→ Istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing menggunakan style italic 

small (kata yang ditulis miring), contoh : setting. 

4.2.2 Penomoran dan Spasi  

Untuk keseragaman penulisan maka penomoran bab menggunakan angka romawi, sub 

bab dan anak sub bab menggunakan angka latin. Contoh : 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Sub Bab I  

Rumah sakit daerah………………….  

1.1.1 Anak sub bab 1.1  

Untuk mengopimalkan……  

1.2 Sub Bab II  

 

4.2.3 Letak Nomor Dan Halaman Dan Tipe Huruf 

→ Nomor halaman diletakkan di sudut kanan bawah.  

→ Untuk nomor halaman sebelum isi, seperti kata pengantar, daftar isi dan 

seterusnya menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii dan seterusnya).  

→ Untuk nomor isi menggunakan angka latin (1, 2, 3 dan seterusnya).  
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4.2.4 Format Sampul Muka 

Penulisan pada sampul muka disajikan dengan posisi simetris tengah (centered) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

 

LAPORAN 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

Rumah SakitXXXX 

 

Disusun Oleh : 

1. Nama Mahasiswa (NIM) 

2. Nama Mahasiswa (NIM) 

3. Nama Mahasiswa (NIM) 

4. Nama Mahasiswa (NIM) 

 

 

 

 

 

DIIITEKNIK ELEKTRO MEDIK  

AKADEMI TEKNIK ELEKTRO MEDIK SEMARANG 

TAHUN 
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4.2.5 Format Lembar Pengesahan 

Penulisan pada lembar pengesahan disajikan dengan posisi simetris tengah (centered) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

DI Rumah Sakit XXXXX 

 

 

 

 

Laporan Kerja ini telah Disetujui dan Disahkan 

Sebagai Salah Satu Syarat Praktek Kerja Lapangan 

DIII Teknik Elektro Medik  

Akademi Teknik Elektro Medik Semarang 

 

 

 

 

Menyetujui, 

Pembimbing Institusi Pembimbing Rumah Sakit 

 

 

 Nama Lengkap Nama Lengkap 

 NIK/NIDN NIK/NIP 

 

Mengesahkan 

 Direktur Kepala IPSRS 

 

TTD dan Cap Instansi Asli    TTD dan Cap Instansi Asli 

 

 Nama Lengkap Nama Lengkap 

 NIK NIK/NIP 
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4.3 Penjelasan Isi Laporan 

4.3.1 Kata Pengantar 

Kata pengantar merupakan bagian dari laporan yang berfungsi untuk mengantar 

pembaca pada permasalahan atau materi yang diungkapkan di dalam laporan. Oleh karena 

itu, kata pengantar lazimnya memberikan gambaran umum tentang isi sebuah laporan. 

Dengan membaca kata pengantar, seseorang dapat mengetahui maksud penulisan dari 

laporan, hal-hal yang dikemukakan dalam dan pihak-pihak tertentu yang memberikan 

sumbangan, baik dana, pikiran maupun data-data yang diperlukan dalam penulisan laporan 

itu. Kata pengantar biasanya menyatakan puji syukur kepada Tuhan, informasi singkat 

tentang laporan, penjelasan singkat tentang pelaksanaan penulisan laporan, dan ucapan terima 

kasih penulis kepada pihak-pihak tertentu yang telah memungkinkan terlaksananya penulisan 

laporan itu. 

 

4.3.2 Daftar Isi 

Daftar isi merupakan daftar yang berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada 

pembaca tentang isi sebuah tulisan. Dalam daftar isi seluruh unsur yang terdapat di dalam 

buku dicantumkan secara terinci dan disertai pula nomor halamannya. Penyajian daftar isi 

disajikan secara sistemeatik, dimulai dari bagian awal sebuah karya tulis (setelah halaman 

judul) hingga bab penutup. Jadi, untuk halaman judul tidak perlu dicantumkan di dalam 

daftar isi. 

 

4.3.3 Daftar Tabel dan Daftar Gambar 

Daftar tabel dan daftar gambar perlu dicantumkan jika di dalam laporan terebut 

terdapat tabel dan gambar. Pencantuman daftar itu dimaksudkan untuk memberikan petunjuk 

kepada pembaca bahwa di dalam laporan itu terdapat gambar atau tabel tertentu yang lebih 

dari satu. Jika hanya terdiri dari satu buah, daftar tabel dan daftar gambar tidak perlu 

dicantumkan.  

 

4.3.4 Daftar Lampiran 

Daftar lampiran berisikan judul-judul dari setiap lampiran yang terdapat di dalam 

laporan, seperti lampiran pekerjaan tiap mingguan, gambar-gambar yang tidak bisa 

dimasukkan kedalam isi tulisan dan dokumentasi pelaksanaan praktek kerja lapangan. 
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LAMPIRAN : SISTEM PENILAIAN 

 

Nilai Akhir = 70 % x Nilai penguji RS  + 30 % x Nilai penguji institusi 

NAMA PESERTA PKL : ............................................................................ NIM : ........................................ 

NO DIMENSI 

BOBOT NILAI PENGUJI RS PENGUJI INSTITUSI 

RS INSTITUSI NILAI 
BOBOT x NILAI 

70 
NILAI 

BOBOT x NILAI 

30 

1 Penguasaan Materi Inti 20 % 10 %        

2 Penguasaan Materi Penunjang 10 % 5 %         

3 Kemampuan berkomunikasi dan 

mengemukakan pendapat 
15 % - 

        

4 Aktivitas dan kedisiplinan 15 % 5 %        

5 Laporan 10 % 10 %        

  JUMLAH 70 % 30 %        
          

NO 

RENTANG 

0,00 - 100 HURUF MUTU 

 

 

 

    
1 79,00-100,0 A        
2 68,00-78,99 B        
3 56,00-67,99 C        
4 41,00-55,99 D        
5 00,00-40,99 E       

 

 

 

 

........................................................, 2019 

Dosen Pembimbing, 

 

 

....................................................... 
(nama terang) 

...................................................., 2019 

Instruktur Lahan PKL, 

 

 

....................................................... 
(stempel instansi &nama terang) 
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LAMPIRAN : ABSENSI KEHADIRAN KEGIATAN PKL 

Daftar Hadir mahasiswa 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) 

Tahun Akademik ............./............ 

Nama/NIM  : ..............................................  

Rumah Sakit  : ..............................................  

Alamat RS : …………………………….. 

Hari 

Ke 
Tanggal 

Hari Kerja 
Keterangan 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               
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19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

dst               
Catatan :  

- Absensi Mahasiswa dilaksanakan pada saat masuk dan pulang kerja dengan membubuhkan paraf pembimbing/pengawas  

- Untuk ketidakhadiran diberikan tanda oleh pembimbing/pengawas pada kolom absensi dengan notasi : S=Sakit, I=Izin, A=Alpa, T=Terlambat  

- Pada kolom keterangan digunakan untuk informasi jumlah jam ketidakhadiran mahasiswa  

- Kartu harus ditandatangani pembimbing dan distempel perusahaan  

 

.      Kota, Tanggal Bulan.........2018 

 Pembimbing  

. 

 

................................................  

(tanda tangan dan cap perusahaaan) 
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LAMPIRAN : LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN 
 

 

Nama/NIM  : ................................................. 

Minggu ke ........ Tanggal ..........s.d ........... Tahun ...............  

Hari, Tanggal Uraian Kegiatan 
Waktu 

Mulai Selesai 

Senin, ………. 

   

   

   

Selasa, ………. 

   

   

   

Rabu, ………. 

   

   

   

Kamis, ………. 

   

   

   

Jumat, ………. 

   

   

   

Sabtu, ………. 

   

   

   
Isi dengan pernyataan singkat,padat dan jelas untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan  

            ................................ , ..................................  

               Instruktur RS,  

     

          

   ............................................  

                 (tanda tangan dan cap rumahm sakit)  


