
STBA YAPARI-ABA 

BANDUNG 
Jln.Cihampelas No. 194 Bandung-40131 Telp. (022)2035426, 2033541. Fax.(022)2036765. 
Website:www.stbayapariaba.ac.id      E-mail: info@stba.ac.id, info@stbayapariaba.ac.id  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
FORMULIR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN 

 
 
Yang bertandatangan di bawah ini, kami dari pihak Mitra Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

menerangkan bahwa mahasiswa STBA YAPARI-ABA Bandung berikut: 

 
Nama : ………………………………………………………………………………………… 

Program Studi : Bahasa ..……………………………………………………………………………… 

telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian / seksi / departemen / unit: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

dengan hasil sebagai berikut. 
 

 No. Materi Penilaian Bobot Nilai Nilai (Angka 3-5) 

 

1. 

Proses dan Hasil Kerja   

 a. Akurasi 5  

 b. Pencapaian target 5  

 c. Ketepatan waktu 5  

 d. Kelengkapan 5  

 e. Sistematika kerja 5  

 

2. 

Sikap dan Perilaku   

 a. Penampilan dan sopan santun 5  

 b. Semangat dan antusiasme 5  

 c. Disiplin dan kehadiran 5  

 d. Inisiatif dan kreativitas 5  

 e. Kerja sama dan hubungan sosial 5  

 
 JUMLAH 50  

 

Catatan Lain: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Mengetahui, 
Pimpinan Perusahaan, 
 
 
 
 
______________________________ 

………………,………………………… 
 
Pembimbing Lapangan, 
 
 
 
 
______________________________ 
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PETUNJUK PENGISIAN 
FORMULIR PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN 

 
 

Nama : diisi dengan nama lengkap mahasiswa. 
Program Studi : diisi dengan memilih salah satu dari Bahasa Inggris, Perancis, Jerman atau 

Jepang. 
bagian/seksi/dep./ unit : diisi dengan mencantumkan bagian spesifik di mana mahasiwa melakukan 

aktivitas PKL. 
 
Definisi Nilai pada Materi Penilaian: 
*Bobot nilai terendah adalah 3 dan tertinggi 5. 
 

No Materi Penilaian Nilai Indikator 

1. 

Proses dan Hasil Kerja   

a. Akurasi 

3 kurang mampu mengerjakan tugas sesuai instruksi 

4 mampu mengerjakan tugas sesuai instruksi walau kurang sempurna 

5 mampu mengerjakan tugas sesuai instruksi dengan sempurna 

b. Pencapaian target 
3 kurang mampu menyelesaikan target tugas 

4 mampu menyelesaikan target tugas walau kurang sempurna 
5 mampu menyelesaikan target tugas dengan sempurna 

c. Ketepatan waktu 

3 kurang mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu 

4 mampu mengerjakan tugas dengan sedikit melewati tenggat waktu 

5 mampu mengerjakan tugas dengan tepat waktu 

d. Kelengkapan 
3 kurang mampu mengerjakan tugas dengan unsur kerja yang lengkap 

4 mampu mengerjakan tugas walau unsur kerjanya kurang lengkap 
5 mampu mengerjakan tugas dengan nsur kerja yang lengkap 

e. Sistematika kerja 
3 kurang mampu mengerjakan tugas sesuai sistematika kerja 
4 mampu mengerjakan tugas walau kurang sesuai sistematika kerja 
5 mampu mengerjakan tugas sesuai sistematika kerja 

   

2. 

Sikap dan Perilaku   

a. Penampilan dan 
sopan santun 

3 berpenampilan kurang baik/ kurang bersopan santun 
4 berpenampilan cukup baik / cukup bersopan santun 
5 berpenampilan sangat baik / bersopan santun dengan sangat baik 

b. Semangat dan 
antusiasme 

3 kurang bersemangat dalam  menyelesaikan tugas 
4 cukup bersemangat dalam  menyelesaikan tugas 
5 sangat bersemangat dalam  mampu menyelesaikan tugas  

c. Disiplin dan 
kehadiran 

3 kurang berdisiplin / sering tidak hadir / kurang tepat waktu 
4 cukup berdisiplin / hadir tepat waktu 
5 sangat berdisiplin / hadir tepat waktu dan menggunakan waktu secara efektif dan efisien 

d. Inisiatif dan 
kreativitas 

3 memiliki inisiatif / kreativitas yang rendah  
4 memiliki inisiatif / kreativitas yang cukup  
5 memiliki inisiatif / kreativitas yang tinggi 

e. Kerja sama dan 
hubungan sosial 

3 tidak mampu bersosialisasi dan bekerja sama dengan baik 
4 kurang mampu bersosialisasi dan bekerja sama  
5 mampu bersosialisasi dan bekerja sama 

 
Catatan Lain : diisi dengan informasi-informasi lain atau rekomendasi untuk mahasiswa 

peserta PKL. 
 
Pada bagian tandatangan Pimpinan mohon mencantumkan juga stempel perusahaan. 
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