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KATA PENGANTAR 

 

Buku Panduan Magang ini disusun sebagai pedoman pelaksanaaan kegiatan magang 

bagi mahasiswa strata 1 di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Padjadjaran. Kegiatan magang pada Program Studi Agroteknologi ini diselenggarakan 

sebagai mata kuliah yang memberikan pembekalan, pelatihan dan pengalaman kerja di 

suatu institusi sebagai bagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja yang berfungsi 

untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri (link and match) dan juga 

diharapkan dapat menjadi bekal didalam melakukan persiapan bagi mahasiswa untuk 

mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.  

 Buku Panduan Magang ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik serta 

saran sangat kami harapkan untuk terus menyempurnakan isi Buku Panduan ini. Semoga 

Buku Panduan Magang ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dan 

khususnya bagi mahasiswa Prodi Agroteknologi Universitas Padjadjaran. 

 

 

 

                       Bandung,  April 2015 

 

                 Tim penyusun, 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Magang/internship pada Program Studi Agroteknologi diselenggarakan sebagai 

sebagai mata kuliah yang memberikan pembekalan, pelatihan dan pengalaman kerja di 

suatu institusi sebagai bagian dari kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja yang berfungsi 

untuk menghubungkan dunia pendidikan dengan dunia industri (link and match). Mata 

kuliah ini memiliki bobot 2 SKS (0-2 SKS), setara dengan 6-8 jam per hari atau 30-40 jam 

per minggu selama 22-25 hari efektif kerja, sehingga total beban kerja (work-load) sekitar 

120-140 jam. Beban Mata Kuliah Magang yang cukup besar ini, diharapkan mahasiswa 

dapat meraih capaian pembelajaran seperti yang diharapkan. 

Magang pada Prodi Agroteknologi diartikan sebagai kegiatan intrakurikuler 

terstruktur dalam bentuk praktek kerja mahasiswa Program Sarjana (strata -1) di institusi 

tertentu yang terkait dengan bidang pertanian/agroteknologi selama waktu yang telah 

disebutkan di atas. Magang ini ditujukan untuk antisipasi adanya kesenjangan (gap) antara 

dunia pendidikan (akademis) di perguruan tinggi dengan dunia industri atau dunia 

ketenagakerjaan yang lebih bersifat pragmatis dan sangat dinamis dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi. 

Perlu ditekankan pula bahwa magang merupakan bagian dari kegiatan pendidikan 

dan pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi hard-skills dan soft-skills mahasiswa 

agar siap menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan bangku kuliah. Perguruan Tinggi 

sebagai institusi pemasok sumber daya manusia menyadari bahwa tenaga kerja profesional 

dan berkualitas sangat diperlukan di dunia kerja pada saat ini. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan relevansi, daya saing dan daya adaptasi lulusan perguruan tinggi di dunia 

kerja, magang dipandang sebagai pendekatan yang cukup efektif untuk diterapkan.  

Selain itu pula, magang diselenggarakan dengan harapan agar terjadi interaksi yang 

sinergis dan saling menguntungkan (mutualisme) antara akademisi (dosen pembimbing dan 

mahasiswa) dengan praktisi (supervisor dan para staf di tempat magang) guna penyelesaian 

masalah yang dihadapi bersama, sehingga magang dapat menghasilkan serangkaian 

kegiatan  dalam hal kerja sama riset, proses rekruitmen, pendidikan dan pelatihan sumber 

daya manusia, serta kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian tujuan masing-masing 

institusi.  

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kegiatan magang sangat penting dilakukan 

guna lebih memperkuat keterkaitan antara dunia akademis dengan dunia tenaga 
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kerja/industri. Oleh karena itu, Prodi Agroteknologi mewajibkan kepada semua mahasiswa 

untuk melaksanakan kegiatan magang pada institusi yang relevan. 

 

1.2.  Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes) Magang  

Setelah menyelesaikan kegiatan magang, mahasiswa mampu : 

- mengidentifikasi dan menganalisis tahapan kegiatan dan atau permasalahan yang 

berkaitan dengan proses produksi, pasca panen dan atau pengelolaan tanaman pada 

institusi tempat magang secara akurat dan sesuai dengan prinsip dan konsep pertanian 

berkelanjutan. 

- merumuskan alternatif pemecahan masalah yang berkaitan dengan aspek produksi, 

pasca panen dan pengelolaan tanaman yang efisien, produktif dan berkelanjutan. 

- menerapkan ipteks yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendukung pengelolaan 

proses produksi, panen dan pasca-panen tanaman yang efisien, produktif dan 

berkelanjutan.  

- menerapkan soft-skills, dalam hal kompetensi profesional (pemahaman tugas, 

kecakapan bekerja, kreativitas bekerja, pemecahan masalah dan etos kerja) sesuai 

dengan deskripsi tugas yang diberikan secara profesional. 

- menerapkan soft-skills, terutama berkaitan dengan kompetensi personal (kejujuran, 

kemandirian, kedewasaan berpikir, tanggung jawab dan disiplin) sesuai dengan 

tuntutan pekerjaan. 

- menerapkan soft-skills yang berkaitan dengan kompetensi sosial (komunikasi lisan dan 

tulisan, kerja sama, dan etika) sesuai aturan yang berlaku dan bidang kerja yang 

ditekuni. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Magang 

Bagi mahasiswa yang melakukan Magang: 

1. Memperoleh pengalaman bekerja dan suasana kerja yang sebenarnya terutama pada 

kegiatan yang berkaitan dengan proses produksi dan pasca-panen tanaman 

(perencanaan, persiapan lahan, media dan bahan tanam, persemaian, pembibitan, 

pemeliharaan, pengelolaan air,  nutrisi dan pengendalian OPT, serta penanganan 

panen dan pasca-panen). 

2. Memperoleh pengetahuan dan kemampuan manajerial dalam proses produksi dan 

pasca-panen tanaman. 

3. Mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan soft-skills dan hard-skills guna 

pengembangan diri dan karir beberapa waktu ke depan. 
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4. Memperoleh bahan untuk penulisan karya ilmiah, baik untuk bahan diskusi, makalah 

ataupun tugas akhir. 

5. Merancang teknologi rekayasa tanaman, teknologi produksi, panen dan pasca-panen 

yang efisien, efektif dan murah (low-cost) sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

ada atau dihadapi atau sumberdaya yang ada. 

 

Bagi institusi tempat magang: 

1. Berperan serta dalam mendukung implementasi konsep link and match antara dunia 

akademis dengan dunia industri dengan menyediakan tempat magang bagi 

mahasiswa. 

2. Mengembangkan program kemitraan dengan dunia akademis guna menyelesaikan 

permasalahan bersama yang dihadapi oleh dunia industri dan perguruan tinggi 

dengan memanfaatkan inovasi riset di perguruan tinggi dan industri. 

3. Memperoleh bantuan tenaga dari mahasiswa guna mengerjakan berbagai pekerjaan 

atau tahapan kegiatan yang ada. 

 

Bagi Program Studi Agroteknologi: 

1. Memperkenalkan Prodi Agroteknologi kepada instansi yang bergerak di bidang yang 

berkaitan dengan kegiatan produksi, pasca panen dan pengelolaan tanaman. 

2. Memperoleh masukan dan atau respon yang berguna untuk pengembangan/ 

pemutakhiran kurikulum yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan dunia kerja. 

3. Terbinanya jaringan kerjasama dan kemitraan dengan institusi tempat magang 

dalam upaya meningkatkan keterkaitan dan kesepadanan antara substansi akademik 

dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap-perilaku-tata nilai sumber daya 

manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam bidang pertanian.  

 

Manfaat yang diharapkan dari Kegiatan magang ini adalah mengembangkan jejaring 

(network) dengan dunia industri/usaha yang berguna dalam pengembangan kurikulum, 

memperkaya kompetensi mahasiswa dan kesempatan kerja bagi mahasiswa/alumni, serta 

mengembangkan program kemitraan. 
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BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA PROFESI 

2.1. Persyaratan Peserta Magang 

 Persyaratan mahasiswa yang mengikuti magang ini adalah sebagai berikut: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad; 

b. Telah lulus atau mengumpulkan minimal 90 SKS. Umumnya mahasiswa berada pada 

semester V (lima).  

c. Mencantumkan Mata Kuliah Magang pada KRS online semester berikutnya (semester 

lima atau enam). 

Kegiatan magang tanpa SKS dapat juga dilakukan oleh para mahasiswa Prodi 

Agroteknologi yang belum menempuh 89 SKS yang berkeinginan untuk memperoleh 

pengalaman bekerja. Pada umumnya di Universitas yang lain, kegiatan magang ini tidak 

memperoleh kredit (SKS) bagi mahasiswanya, akan tetapi, bagi Prodi Agroteknologi kegiatan 

magang ini sangat dihargai sehingga dimasukkan ke dalam system kredit semester (SKS) 

kurikulum yang berlaku. 

 

2.2. Mekanisme Magang 

2.2.1. Pra-Magang 

a. Mahasiswa wajib menghadiri kegiatan sosialisasi dan pembekalan magang yang 

diselenggarakan oleh Program Studi Agroteknologi Unpad. 

b. Mahasiswa mendaftarkan secara online (www.faperta.unpad.ac.id/agroteknologi). 

c. Mahasiswa memilih lokasi tempat magang berdasarkan daftar yang sudah dibuat oleh  

Progam Studi Agroteknologi berdasarkan MoU yang sudah dibuat dari kedua pihak 

beserta kuota untuk masing-masing lokasi tersebut. 

d. Mahasiswa mengajukan Surat Pengantar untuk lokasi magang. Kebutuhan surat-

menyurat dapat difasilitasi oleh Prodi Agroteknologi Faperta Unpad dengan 

mencantumkan alamat tempat magang yang jelas. 

 

2.2.2. Pada Saat Magang 

a. Mahasiswa wajib mempersiapkan segala sesuatunya guna suksesnya kegiatan magang. 

b. Mahasiswa wajib menghubungi atau melaporkan diri kepada supervisor atau pimpinan 

unit tempat magang untuk memperkenalkan diri dengan pimpinan dan staf lainnya. 

c. Mahasiswa diwajibkan mengikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di tempat 

magang. 
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d. Mahasiswa melakukan observasi kegiatan yang berlangsung di lokasi magang.  

e. Mahasiswa mengikuti kegiatan magang sesuai arahan dan atau hasil diskusi dengan 

Pembimbing Lapangan. 

f. Mahasiswa mencatat kegiatan magang pada Logbook magang, yang berisi Nomor, 

Hari/Tanggal, Kegiatan yang Dilakukan beserta dokumen yang pendukung (foto hasil 

pekerjaan, tahapan prosedur yang dikerjakan, dll), keterangan dan paraf Supervisor. 

g. Mahasiswa menyerahkan Lembar Penilaian magang (Lampiran 2a) ke Pembimbing 

Lapangan untuk kemudian diserahkan kepada Sekretariat Prodi Agroteknologi dalam 

kondisi amplop tertutup dan distempel basah. 

h. Mahasiswa juga menyekan Formulir Monitoring dan Evaluasi magang untuk tempat 

magang (supervisor) sesuai Lampiran 3a atau dapat diisi secara online pada: 

www.faperta.unpad.ac.id/ agroteknologi. 

i. Mahasiswa mengisi Form Monitoring dan Evaluasi magang pada Lampiran 3b atau 

secara online (Lembar Evaluasi magang bagi Mahasiswa) pada: 

www.faperta.unpad.ac.id/ agroteknologi. 

 

2.2.3. Pasca Magang 

a. Mahasiswa wajib menyerahkan Surat Ucapan Terima Kasih dari Program Studi 

Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad, yang dapat diminta secara online di 

www.faperta.unpad.ac.id/agroteknologi. 

b. Mahasiswa secepatnya berkonsultasi dengan salah satu dari tim dosen magang yang 

ditunjuk sebagai pembimbing untuk menyusun Laporan magang sesuai format terlampir 

(Lampiran 1a). 

c. Mahasiswa melakukan ujian laporan magang melalui ujian wawancara dan atau 

presentasi terkait dengan kegiatan dan hasil magang. 

d. Dosen Pembimbing Akademis memberikan nilai ujian magang sesuai dengan format 

pada Lampiran 2b.  

e. Mahasiswa menyerahkan lembar penilaian dari Pembimbing Lapangan dan Pembimbing 

Akademis ke sekretariat Prodi Agroteknologi.  

f. Prodi Agroteknologi akan mengkompilasi semua nilai yang masuk dan mahasiswa dapat 

mengetahui nilai magang setelah dilakukan perhitungan nilai oleh prodi Agroteknologi. 
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2.3. Institusi Tempat Magang 

 Institusi tempat magang adalah perusahaan yang bergerak atau core-business-nya di 

bidang pertanian atau terkait dengan pertanian, baik swasta atau BUMN, institusi riset 

(penelitian dan pengembangan) pertanian yang di bawah Kementerian Pertanian atau unit 

kerja fungsional seperti Laboratorium Lapangan/instalasi/Kebun Percobaan, Balai Besar 

Penelitian Komoditas atau Aspek Khusus (misalnya Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, 

Balai Besar Penelitian Tanaman Sayuran, Balai Besar Penelitian Tanaman Tropika, dll), yang 

ada di seluruh Indonesia. Kegiatan magang di luar negeri juga dimungkinkan, selama 

institusi tempat magang merupakan institusi yang relevan dengan tujuan magang (untuk 

kepentingan perijinan dilakukan secara khusus). 

 

2.4. Waktu Magang 

 Kegiatan magang dilakukan dengan beban kerja 6-8 jam per hari atau 30-40 jam per 

minggu selama 22-25 hari efektif kerja, sehingga total beban kerja (work-load) sekitar 120-

140 jam. Umumnya magang diselenggarakan diantara jeda waktu antar semester, terutama 

antara pertengahan/akhir Juni sampai Agustus atau antara pertengahan/akhir Januari 

sampai Februari setiap tahunnya. 

 

2.5. Pembimbingan Magang 

 Guna memperlancar kegiatan magang, proses pembimbingan laporan kegiatan 

magang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bimbingan dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dalam suasana yang 

nyaman bagi mahasiswa dan dosen. 

b. Dosen Pembimbing Akademis merupakan Dosen yang berasal dari tim magang yang 

ditunjuk dengan tugas dan peranannya didalam proses sosialisasi magang, 

menggambarkan lokasi yang dipilih, melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi 

magang, serta melakukan  pembimbingan dan evaluasi laporan akhir magang 

mahasiswa. 

c. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan ke Dosen Pembimbing Akademis magang 

sebelum, pada saat magang, dan setelah selesai magang. 

d. Pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, maksimal 

bimbingan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan didokumentasikan pada Lembar 

Bimbingan Magang. 
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2.6. Uraian Tugas Magang 

2.6.1. Tugas Peserta Magang 

a. Mendaftar untuk mengikuti magang secara online pada www.faperta.unpad.ac.id/ 

agroteknologi 

b. Memilih atau menentukan institusi tempat magang. 

c. Melakukan magang/praktek kerja di tempat yang telah ditentukan/dipilih. 

d. Melakukan konsultasi/bimbingan dengan Pembimbing Lapangan (Supervisor) dan Dosen 

Pembimbing Akademis. 

e. Menyusun Laporan magang dengan dibimbing oleh Pembimbing Lapangan dan Dosen 

Pembimbing Akademis. 

f. Mengikuti ujian magang. 

 

2.6.2. Tugas yang Diharapkan dari Institusi Tempat Magang 

a. Menugaskan satu orang pembimbing lapangan untuk peserta magang. 

b. Memberikan bimbingan dan arahan agar kegiatan magang berjalan dengan baik dan 

lancar serta bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/peserta magang untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada institusi tersebut. 

d. Menciptakan suasana kondusif agar peserta magang memahami secara mendalam  

pekerjaan yang mereka temukan dalam aktivitas sehari-hari. 

e. Menyediakan daftar kehadiran bagi peserta magang. 

f. Memberikan surat keterangan atau sertifikat bagi peserta magang bahwa yang 

bersangkutan telah melaksanakan magang di institusi tempat magang (bisa secara 

langsung ataupun by post). 

 

2.6.3. Tugas Pembimbing Lapangan Magang 

a. Menyediakan waktu konsultasi bagi peserta magang mengenai kondisi dan 

permasalahan di lapangan. 

b. Memberikan bimbingan teknis kegiatan magang. 

c.   Memberikan bimbingan yang berkaitan dengan proses pengambilan data untuk penulisan 

laporan. 

d. Memberikan penilaian kompetensi profesional, personal dan kompetensi sosial peserta 

magang (Lampiran 2a). 
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2.6.4. Tugas Pembimbing Akademis Magang 

a. Menyediakan waktu konsultasi bagi peserta magang mengenai proses penulisan laporan 

magang secara teknis dan substansial. 

b. Memberikan penilaian untuk Laporan dan ujian magang (Lampiran 2b). 
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BAB III. MONITORING DAN PENILAIAN KEGIATAN MAGANG 

1.5. Monitoring Kegiatan Magang 

Kegiatan monitoring (pemantauan) akan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi 

Magang Program Studi Agroteknologi, dengan mengunjungi institusi tempat magang pada 

waktu yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

masukan dan input yang bermanfaat bagi perbaikan kegiatan magang di masa yang akan 

datang. Mahasiswa dan Pembimbing Lapangan akan diminta untuk mengisi Lembar 

Monitoring dan Evaluasi ini. Lembar Monitoring dan Evaluasi dapat diisi secara on line di 

www.faperta.unpad.ac.id/ agroteknologi. Prodi Agroteknologi berupaya agar semua institusi 

dapat dikunjungi, akan tetapi dengan terbatasnya waktu, personel dan anggaran, maka 

kegiatan pemantauan dilakukan secara acak pada institusi tertentu. Monitoring dilakukan 

dengan mengacu pada Lembar Monitoring dan Evaluasi Lampiran 3a (untuk Pembimbing 

Lapangan) dan Lampiran 3b (untuk mahasiswa). 

 

 

1.6. Penilaian Kegiatan Magang 

       Penilaian akan dilakukan terhadap dua hal, yaitu:  

a) Kinerja atau prestasi pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan oleh Pembimbing 

Lapangan (supervisor). Penilaian dilakukan pada aspek kompetensi profesional 

(pemahaman tugas, kecakapan bekerja, kreativitas bekerja, kemampuan memecahkan 

permasalahan dan etos kerja), kompetensi personal (kejujuran, kemandirian, 

kedewasaan berpikir, tanggung jawab dan disipilin), dan kompetensi sosial (komunikasi, 

kerja sama dan etika). Lembar Penilaian disajikan pada Lampiran 2a. Lembar Penilaian 

dari Pembimbing Lapangan, mohon untuk diberikan ke Sekretariat Prodi dalam amplop 

tertutup. 

b) Laporan magang yang dilakukan Dosen Pembimbing Akademis atau Dosen Wali. 

Penilaian dilakukan pada aspek penulisan Laporan magang, Penyajian Kegiatan dan 

Hasil magang, Pembahasan Hasil dan Kesimpulan-Saran magang dan aspek 

Kemampuan Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat. Lembar Penilaian disajikan pada 

Lampiran 2b. 
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1.7. Prosedur Penyerahan Laporan Kuliah Kerja Profesi (Magang) 
 

1. Mahasiswa membuat laporan dalam bentuk draft 1 buah (laporan lengkap) 

2. Draft  tersebut ditujukan ke pembimbing lapangan magang dan bila memungkinkan 

dipresentasikan pada pihak institusi tempat magang (manajemen institusi/ 

perusahaan).  

3. Mohon untuk meminta perbaikan laporan magang apabila ada dan meminta 

tandatangan Pembimbing Lapangan pada Lembar Persetujuan Laporan magang. 

4. Setelah selesai magang, melapor kepada Sekretariat Prodi Agroteknologi untuk 

menyerahkan Surat Keterangan Selesai magang. 

5. Mahasiswa membawa draft tersebut ke Dosen Pembimbing Akademis. 

6. Laporan Kegiatan magang dikonsultasikan dan diuji oleh Dosen Pembimbing Akademis, 

melalui presentasi dan atau wawancara langsung. Waktu dan tempat ujian magang 

ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Dosen Pembimbing Akademis dengan 

mahasiswa. 

7. Laporan tersebut digandakan sebanyak 4 buah; masing-masing untuk Institusi 

Magang, Prodi Agroteknologi, mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademis. 

8. Keempat laporan (foto copy) dan aslinya disahkanbawa ke sekretariat untuk diberi 

Prodi Agroteknologi. 

9. Laporan (asli) diserahkan ke Panitia Program Magang, dan foto kopinya diserahkan 

sendiri oleh mahasiswa kepada institusi magang. 

10.  Waktu penyerahan laporan selambat-lambatnya adalah satu bulan setelah magang 

selesai.  

 

 

1.8. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa selama magang (Kuliah Kerja 

Profesi): 

o Mempelajari tata tertib yang berlaku di institusi/perusahaan tempat magang 

dilaksanakan. 

o Memahami deskripsi pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

oleh instansi/institusi pada saat magang. 

o Memahami budaya kerja di institusi/perusahaan tempat magang dilaksanakan. 

o Untuk keperluan penyusunan Laporan magang, mahasiswa berkewajiban 

mendokumentasikan setiap aktivitas yang dilakukan selama magang, yaitu: 
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- mencatat setiap aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan selama magang 

(logbook). 

- mengumpulkan bukti hasil pekerjaan dengan ijin institusi/perusahaan. 

Mahasiswa harus memperhatikan etika selama melakukan magang, dengan bersikap 

dan berperilaku, sebagai berikut: 

o Berpakaian rapi dan sopan. 

o Hadir tepat waktu sesuai jam kerja instansi/perusahaan tempat magang dilakukan. 

o Bersosialisasi kepada pimpinan dan pegawai. 

o Bekerja sesuai dengan prosedur dan aturan institusi/perusahaan. 

o Bertutur kata, bersikap dan bertingkah laku sesuai norma dan etika yang berlaku guna 

menjaga nama baik Unpad dan Faperta Unpad. 

 

 

BAB IV. PENUTUP 

Kegiatan magang sangat penting dilakukan untuk meningkatkan hard-skills 

(kemampuan penguasaan ipteks) dan soft-skills mahasiswa, yang meliputi kompetensi 

profesional, personal dan sosial, sehingga diharapkan kualitas, relevansi dan daya saing 

lulusan Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad akan meningkat. Buku Panduan 

magang ini disusun agar dapat dijadikan sebagai panduan bagi seluruh komponen yang 

terkait, yaitu mahasiswa, dosen pembimbing, prodi, orang tua mahasiswa, maupun institusi 

lokasi tempat magang mahasiswa. 
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Lampiran 1a: Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Kuliah Kerja Profesi 

A. Ketentuan Umum: 
1. Laporan magang Bahasa Indonesia yang baik dan benar mengikuti kaidah Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD).  

2. Laporan diketik rapi pada kertas ukuran A4, 80 gram. 

3. Penulisan teks dengan menggunakan huruf Tahoma ukuran 11, spasi 1,5. Penulisan Bab 

dengan menggunakan huruf capital (Uppercase) sedangkan sub bab huruf capital pada 

setiap kata kecuali kata penghubung dengan format ditebalkan.  

4. Penulisan catatan kaki dengan menggunakan huruf Tahoma ukuran 10, spasi tunggal. 

5. Batas margin: kiri 3 cm, atas 2,5 cm, kanan 2,5 cm dan bawah 2,5 cm, rata kiri dan 

kanan (justified).  
 

B. Ketentuan Sistematika Isi Laporan: 
a. Sampul luar (warna hijau Pertanian) 
b. Sampul dalam (warna putih) 
c. Lembar Persetujuan 
d. Kata Pengantar 
e. Daftar Isi 
f. Daftar Tabel 
g. Daftar Gambar 
h. Daftar Lampiran 
 
Bab I. Pendahuluan 
1.1. Latar Belakang (mengapa dan untuk apa memilih tempat magang yang dituju) 
1.2. Tujuan dan Manfaat Magang (ungkapkan tujuan anda magang dalam kaitannya  

   dengan peningkatan kompetensi profesional, personal dan sosial yang anda  
   harapkan) 

1.3. Waktu dan Tempat Magang  
1.4. Capaian Kegiatan Magang 

 
Bab II. Analisis Situasi Umum (gambaran umum institusi Magang) 
2.1. Situasi dan Kondisi tempat Magang ((sejarah singkat, lokasi geografis,  

organisasi, bidang usaha, sarana dan prasarana, dll) 
2.2. Tugas Pokok dan Fungsi Tempat Magang 
2.3. Peluang dan Tantangan yang Dihadapi 
2.4. Time Schedule Kegiatan Magang 
 
Bab III. Pelaksanaan Kegiatan MAGANG 
3.1. Kegiatan Magang yang Dilakukan (Persiapan lahan, persemaian, pembibitan, 
pengolahan tanah, pemupukan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen dan pasca 
panen, pengolahan hasil (pabrikasi), pemasaran hasil dll). 

3.2. Hasil Kegiatan Magang (kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan capaian kegiatan 
serta Review atau pendapat Sdr Tentang kegiatan yang dilakukan oleh 
perusahaan/instansi tempat magang = anda boleh berkomentar bagaiamana sebaiknya 
proses kegiatan yang dilakukan, termasuk kritik dan masukkan yang  anda sarankan dan 
prestasi yg dilakukan selama magang) 
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Bab IV. Kesimpulan dan Saran 
 
Daftar Pustaka 
Lampiran:  
1. Surat Keterangan Selesai Magang (dicap basah oleh institusi tempat magang) 
2. Logbook Magang 
3. Gambar/foto/dokumen pendukung laporan magang 
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Lampiran 1b. Contoh Format Laporan 

 

LAPORAN KULIAH KERJA PROFESI 

 

 

 

JUDUL 

 

Oleh: 

(...Nama…) 

(…NPM…) 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
FAKULTAS PERTANIAN 

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Jalan Raya Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 
Telp./Fax 022 – 779 6316 Website: www.faperta.unpad.ac.id, 

E-mail:  prodi.agroteknologi@mail.unpad.ac.id 
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Lampiran 1b. Contoh Format Laporan (lanjutan)	  

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

Laporan Magang 

Judul:................ 

Nama: ................ 

NPM: ................. 

Tempat Magang: 

Periode (…bulan…) – (…bulan…) 20.. 

Laporan magang ini telah diperiksa dan disetujui sebagai hasil kegiatan Magang untuk 
memenuhi persyaratan Mata Kuliah Kuliah Magang pada Program Studi Agroteknologi 

(Strata-1) Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran 
 

 

......................, ……………………20... 

 

 

Pembimbing Lapangan Magang, Pembimbing Akademis Magang, 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
NIP/NIK. NIP. 
 

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Agroteknologi, 

 

 

Nono Carsono, S.P., M.Sc., Ph.D. 
NIP. 19721010 199703 1006 
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Lampiran 2a. 

LEMBAR PENILAIAN KINERJA MAGANG 2015  

NAMA DAN NPM MAHASISWA : ………………………………………………………………………………… 

TEMPAT MAGANG  : ………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………….. 

     …………………………………………………………………………………. 

No. Aspek yang Dinilai Bobot 
(%) 

Nilai*) Bobot x Nilai 

1. Kompetensi Profesional 

a. Pemahaman tugas           

b. Kecakapan bekerja      

c. Kreativitas bekerja     

d. Pemecahan masalah 

e. Etos kerja 

 

40 

 

........... 
 

 

........... 
 

2. Kompetensi Personal 

a.Kejujuran 

b.Kemandirian 

c.Kedewasaan berpikir 

d.Tanggung jawab 

e.Disiplin                           

 

30 

 

........... 
 

 

........... 
 

3. Kompetensi Sosial 

a.Komunikasi 

b.Kerja sama 

c.Etika 

 

30 

 

........... 
 

 

........... 
 

NILAI  

         ………………, ……………………………………2014 

     Kepala/Supervisor 
         Kantor / Instansi / Perusahaan (cap) 

 
 
 
 
………………………………………………………. 
NIP/NIK. 

 

*Skor berkisar 1 - 100 
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Lampiran 2b.  

LEMBAR PENILAIAN KINERJA MAGANG 2015 

N A M A DAN NPM MAHASISWA: ……………………………………………………………………… 

N P M / MINAT   : ……………………………………………………………………… 

TEMPAT MAGANG  : ………………………………………………………………………  

    ……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………….. 

No. Aspek Penilaian Bobot 
(%) 

Nilai*) Bobot x Nilai 

1. 
Penulisan Laporan MAGANG 
- Penggunaan EYD dan bahasa ilmiah 
- Sistematika penulisan 
- Kecermatan penulisan 

 

25 

 

........... 

 

........... 

2. Penyajian Kegiatan dan Hasil Magang  

- Keinformativan penyajian kegiatan dan hasil 
Magang 

- Kesesuaian pelaksanaan dengan capaian 

- Kedalaman dan keluasan capaian kegiatan 
Magang 

 

25 

 

........... 

 

........... 

3. Pembahasan Hasil MAGANG dan 
Kesimpulan-Saran 
- Kemampuan membahas secara komprehensif 

dan atau dengan membandingkan dengan 
teori/prinsip dasar yang ada. 

- Kecermatan dalam menarik kesimpulan dan 
kejelian dalam memberikan saran (implikasi 
hasil Magang) 

 

25 

 

........... 
 

 

........... 
 

4. Kemampuan berdiskusi dan 
menyampaikan pendapat 
- Penguasaan materi 

- Kemampuan dan ketepatan dalam 
menjawab/menjelaskan 

- Kemampuan berargumentasi secara logis 

 

 

25 

 

........... 
 

 

........... 
 

NILAI  

           
……………………………, …………………………………2014 

Dosen Pembimbing Akademis, 

 

…………………………………………… 
NIP.  

*Skor berkisar 1 - 100 
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Lampiran	  3a.	  	  

KEMENTERIAN	  PENDIDIKAN	  DAN	  KEBUDAYAAN	  
UNIVERSITAS	  PADJADJARAN	  

FAKULTAS	  PERTANIAN	  
PROGRAM	  STUDI	  AGROTEKNOLOGI	  

Jalan	  Raya	  Bandung	  –	  Sumedang	  Km	  21	  Jatinangor	  45363	  

Telp./Fax	  022	  –	  779	  6316	  Website:	  www.faperta.unpad.ac.id,	  
E-‐mail:	  	  prodi.agroteknologi@mail.unpad.ac.id	  

	  

Bandung,	  April	  2015.	  

	  

Kepada	  Yth.,	  

Bapak/Ibu	  Supervisor	  Kuliah	  Kerja	  Profesi	  (Magang)	  
Mahasiswa	  Agroteknologi	  Unpad	  
Di	  	  
Tempat	  
	  

Dalam	   rangka	   evaluasi	   kegiatan	   Kuliah	   Kerja	   Profesi	   (Magang),	   kami	   mohon	   bantuan	   Bapak/Ibu	  
untuk	  mengisi	   lembar	   Evaluasi	  Magang	   dengan	  memberikan	   tanda	   “✓”	   pada	   tempat/kolom	   yang	  
disediakan.	  	  

Mohon	  untuk	  mengisi	  sesuai	  dengan	  keadaaan/kondisi	  yang	  Bapak/Ibu	  	  alami	  atau	  rasakan.	  

Evaluasi	   dilakukan	   dengan	   memberikan	   skor	   pada	   aspek	   yang	   sesuai.	   	   Penjelasan	   skor	   yang	  	  
digunakan	   adalah	   Skor:	   1	   :	   Sangat	   kurang/tidak	   setuju/tidak	   sesuai	   sampai	   pada	   Skor	   4:	   Sangat	  
baik/setuju/sesuai.	  	  

Pada	  pertanyaan	  yang	  bersifat	  terbuka,	  dimohon	  untuk	  mengisi	  sesuai	  dengan	  yang	  diminta.	  

Evaluasi	   ini	   dilakukan	   bertujuan	   untuk	   memperoleh	   masukan	   guna	   perbaikan	   kegiatan	   MAGANG	  
(magang).	  

Terima	  kasih	  banyak	  atas	  perhatian,	  waktu	  dan	  kerjasamanya	  dalam	  pengisian	  lembar	  evaluasi	  ini.	  

Salam	  

Koordinator	  	  Prodi	  Agroteknologi	  Unpad,	  
	  

	  

Nono	  Carsono,	  S.P.,	  M.Sc.,	  Ph.D.	  
NIP.	  19721010	  199703	  1006	  
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Lampiran 3a. Lembar Evaluasi untuk Pembimbing Lapangan (Supervisor) Tahun 2015 

Identitas Pengisi Lembar Evaluasi 

1. Nama institusi/instansi tempat magang  

 

2. Alamat institusi tempat magang  

 

3. Jenis kelamin        Pria                     Wanita 

4. Usia ………Tahun 

5. Pangkat/Jabatan dalam institusi  
 

 

Questionnaire Evaluasi 

(Penjelasan Skor: 1 : Sangat kurang/tidak setuju/tidak sesuai sampai kepada Skor 4: Sangat 
baik/setuju/sesuai). 

 

No. Aspek yang Dievaluasi 
Skor 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian bidang ilmu peserta magang (Agroteknologi/pertanian secara 
umum) dengan institusi tempat magang 

    

2. Kesesuaian kompetensi peserta magang dengan bidang ilmunya      

3. Ketaatan peserta dalam mengikuti aturan di tempat magang      

4.  Kehadiran peserta dalam kegiatan di institusi secara umum     

5. Kemampuan peserta dalam berpikir kritis     

6. Kemampuan peserta dalam memecahkan masalah     

7. Kemampuan peserta dalam penguasaan teknologi baru     

8. Kemampuan peserta beradaptasi di tempat magang     

9. Kemampuan peserta dalam berkomunikasi     

10. Kemampuan peserta dalam menulis laporan     

11. Kemampuan peserta dalam bekerja dalam tim     

12. Kemampuan peserta dalam bekerja secara mandiri     

13. Kemampuan peserta dalam menyelesaikan tugas tepat waktu     
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14. Motivasi peserta      

15. Etos kerja peserta     

16. Hubungan sosial peserta     

17. Kepuasan terhadap kinerja peserta secara umum     

18. Saran-saran bagi Peserta Magang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Saran-saran bagi Pengelola Magang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------TERIMA KASIH BANYAK ATAS PARTISIPASI BAPAK/IBU ----------------------------- 
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Lampiran 3b. 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS PADJADJARAN 
FAKULTAS PERTANIAN 

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI 
Jalan Raya Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 

Telp./Fax 022 – 779 6316 Website: www.faperta.unpad.ac.id, 
E-mail:  prodi.agroteknologi@mail.unpad.ac.id 

 

Kepada Yth., 

Para Mahasiswa Peserta Magang Tahun 2015 
Program Studi Agroteknologi Faperta Unpad 
Di  
Tempat 
 

Dimohon untuk meluangkan waktu guna mengisi Lembar Monitoring dan Evaluasi Magang, dengan 
memberikan tanda “✓” pada tempat/kolom yang disediakan.  

Mohon untuk mengisi sesuai dengan keadaaan/kondisi yang Saudara alami/rasakan. Evaluasi 
dilakukan dengan memberikan skor pada aspek yang sesuai. Penjelasan Skor: 1 : Sangat 
kurang/tidak setuju sampai kepada Skor 4: Sangat baik/setuju.  

Pada pertanyaan yang bersifat terbuka, mohon untuk mengisi sesuai dengan yang diminta. 

Evaluasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi guna perbaikan kegiatan Kuliah Kerja Profesi. 

Terima kasih banyak atas perhatian, waktu dan kerjasamanya dalam pengisian lembar evaluasi ini. 

 

Salam, 

Koordinator Prodi Agroteknologi, 
 

 

Nono Carsono, Ph.D. 
NIP. 19721010 1997031006 
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Lampiran 3b. Lembar Monitoring dan Evaluasi untuk Peserta Magang Tahun 2015 

Identitas Pengisi 

1. Jenis kelamin        Pria                    Wanita 

2. Tempat magang  

 

3. Alamat tempat magang 

 

 

4. Tugas pokok dan fungsi atau bisnis utama 
institusi tempat magang 

 

 

 

Questionnaire Evaluasi 

(Skor: 1 : Sangat kurang/tidak setuju sampai kepada Skor 4: Sangat baik/setuju) 

No. Aspek yang Dievaluasi 
Skor 

1 2 3 4 

1. Relevansi kegiatan magang untuk peningkatan kompetensi lulusan     

2. Manfaat kegiatan magang guna pengembangan kompetensi: 

a. Professional (mis. Pemahaman dalam tugas/keilmuan, pekerjaan, dll) 
    

 b. Personal (mis. Kejujuran, kematangan, kemandirian, dll)     

 c. Sosial (mis. Kerjasama, komunikasi, etika, dll)     

3. Keefektifan kegiatan magang dalam meningkatkan penguasaan Ipteks dan 
kompetensi bidang ilmu tertentu 

    

4.  Terpenuhinya harapan melalui kegiatan Magang      

5. Kesesuaian output magang berupa penyusunan laporan     

6. Materi pembekalan yang diberikan     

7. Ketersediaan dan kecukupan waktu persiapan kegiatan magang      

8. Kecukupan waktu magang selama 1 bulan     

9. Kecocokan tempat magang dengan kompetensi yang diharapkan     

10. Kompetensi yang dimiliki (hasil pembelajaran) cukup memadai untuk 
mengerjakan semua atau beberapa pekerjaan/kegiatan di tempat magang 

    

11. Penerimaan tempat magang terhadap Saudara (dan teman-teman)     

12. Superviser memberikan tugas/tanggung jawab secara memadai     
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13. Superviser memberikan arahan/ bimbingansecara jelas     

14. Kenyamanan suasana/lingkungan kerja dan hubungan dengan pekerja lain     

15. Keterkaitan magang dengan dunia kerja     

16. Merekomendasikan kegiatan magang ke rekan/angkatan berikutnya     

17. Kepuasan anda terhadap tempat magang     

18. Menurut Saudara, bagaimana kegiatan Magang bisa ditingkatkan kualitasnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Saran-saran bagi pengelola Magang: 

a. Lokasi magang 
b. Pembekalan 
c. Waktu pelaksanaan 
d. Penentuan/pemilihan tempat magang 
e. Aspek lainnya, bila ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------- TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI SAUDARA ----------------------------------- 

 


