
FORUM DISKUSI (FORDIS)  PKL, KKL DAN TA 

 

 

Forum Diskusi ini merupakan salah satu agenda atau program kerja besar 

departemen KESMA HM Program Studi DIII Instrumentasi dan Elektronika Jurusan Fisika 

FMIPA yang memiliki tujuan membuka pandangan mahasiswa tentang PKL, KKL dan TA 

serta manfaat dan pelaksanaannya kemudian dalam perkuliahan serta di dunia kerja.  

Pada awalnya Forum Diskusi hanya merupakan diskusi PKL dan KKL. namun seiring 

dengan terus dilakukannnya konsultasi dan koordinasi dengan Program Studi kemudian 

Ketua Program Studi mengusulkan agar  Forum Diskusi juga sekaligus membahas tentang 

TA( Tugas Akhir ) dan kami pun menganggap hal ini merupakan tambahan materi yang 

sangat penting juga karena itu Forum Diskusi PKL dan KKL berubah menjadi Forum 

Diskusi PKL ( Praktek Kerja Lapangan ), KKL ( Kuliah Kerja Lapangan ) dan TA ( Tugas 

Akhir ). 

Kegiatan Forum Diskusi ini dibuka langsung oleh ketua Program Studi DIII Instrumentasi 

dan Elektronika yaitu Bp. Ir. Hernowo Danusaputro, MT dihadiri hampir seluruh angkatan 

mahasiswa INSEL. 

 

 
              Bp. Hernowo D, MT  membuka acara 

 



 

Forum Diskusi yang berlangsung memiliki 3 buah materi dan 1 forum bebas, antara lain : 

 

Materi pertama  yaitu pembahasan tentang KKL (Kuliah Kerja Lapangan) yang merupakan 

mata kuliah wajib yang harus ditempuh di semester V bagi mahasiswa DIII Instrumentasi 

dan Elektronika Jurusan Fisika dan penjelasan tentang materi KKL ini disampaikan 

langsung oleh Bp. Ir. Hernowo Danusaputro, MT  

 

 
Bp. Hernowo menyampaikan materi tentang KKL 

 

 

 
Pemberian kenang-kenangan tanda terima kasih kepada pengisi materi 

 



Materi kedua   yaitu pembahasan tentang PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang merupakan 

mata kuliah wajib yang harus ditempuh di semester V bagi mahasiswa DIII Instrumentasi 

dan Elektronika Jurusan Fisika dan penjelasan tentang materi KKL ini disampaikan 

langsung oleh koordinator PKL di Program Studi DIII INSEL yaitu Bp. Dr. Eng. Eko 

Hidayanto, M.Si 

 

            
                Bp. Eko Hidayanto  menyampaikan materi tentang PKL 

 

 
Pemberian kenang-kenangan tanda terima kasih kepada pengisi materi PKL 

 

 



Materi ketiga   yaitu pembahasan tentang TA ( Tugas Akhir ) yang merupakan mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh di semester VI bagi mahasiswa DIII Instrumentasi dan 

Elektronika Jurusan Fisika dan penjelasan tentang materi TA ini disampaikan langsung 

oleh koordinator TA di Program Studi DIII INSEL yaitu Bp. Dr. Agus Subagio, M.Si 

 

 
Bp. Eko Hidayanto  menyampaikan materi tentang PKL 

 

 

 
Pemberian kenang-kenangan tanda terima kasih kepada pengisi materi PKL 

 



Dan dalam forum bebas yang diisi oleh Alumni Instrumentasi dan Elektronika antara lain : 

1. Mochammad Badruz Zaman ( angkatan 2002 ) yang  sekarang  bekerja  di  PT.  

Nexwave  Telecommunication  di  bagian Radio Network  Opimation of  AXIS Project 

Semarang sebagai  BSS / OSS Engineer 

2. Bakhtiar Indra Kusuma ( angkatan 2002 ) yang sekarang bekerja di  PT. 

Indonesia Power  di bagian Operator Alat Bantu PLTU unit Semarang 

3. Nugroho Kristanto ( angkatan 2002 ) yang sekarang melanjutkan studi S1 

 

         
           Para alumni yang berperan dalam mengisi acara yang disampaikan oleh Bachtiar Indra  

 

                    
                         Para alumni yang berperan dalam mengisi acara yang disampaikan oleh M. Badruz Zaman 
 



 

Dalam Forum Diskusi ini Dr. Heri Sutanto, M.Si sebagai Sekretaris .Program Studi  juga 

turut serta dalam menutup acara.  

              
                 Penutupan acara yang dibawa oleh Bp. Dr. Heri Sutanto, M.Si 

 

 

     

 

 



 

Forum Diskusi PKL, KKL, dan TA berjalan dengan baik dan lancar meskipun 

pelaksanaannya agak molor dari yang dijadwalkan dan untuk mengantisipasi kekosongan 

waktu maka digunakan cadangan waktu sehingga tidak ada masalah terhadap jumlah 

penggunaan waktu pada setiap materi yang disampaikan. 

 
Peserta Forum Diskusi 

 

 
Peserta Forum Diskusi 

 

 



Antusiasme dari peserta juga diaplikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepada masing-masing pengisi materi. 

 

          

 

Harapannya semoga Fordis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa DIII Instrumentasi dan 

Elektronika, sesuai dengan yang diharapkan dan tujuan dari acara ini. 

( mbak Wien_INSEL_Fisika FMIPA ) 

 


