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PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PENGANTAR

Kegiatan PKL memiliki tujuan untuk membuat mahasiswa terlatih dalam
menghadapi sekaligus mengatasi masalah yang mungkin muncul ketika
berhadapan langsung di dunia kerja. Adanya permasalahan nyata yang 
ditemui mahasiswa ketika berada di lokasi PKL menjadi salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas mahasiswa.

LEARNING OUTCOME

1. Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik.

2. Mahasiswa mampu bekerjasama dalam sebuah tim.

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan di dunia kerja dan 
atau masyarakat.

4. Mahasiswa mampu menawarkan solusi permasalahan yang ada di 
masyarakat atau dunia kerja berdasarkan pengetahuan yang telah
diperoleh.



KEGIATAN PKL

DURASI KEGIATAN

Kegiatan PKL ( 2 sks) dilaksanakan sekitar 90 jam kegiatan, atau minimal 1.5
bulan kegiatan (5 jam sehari dalam 5 hari kerja seminggu).

KEGIATAN

A. Magang Kerja

B. Proyek di desa

C. Kegiatan atau Mengajar di Sekolah

D. Proyek Kemanusiaan.



Kegiatan Keterangan Surat Keterangan Kegiatan
Pembimbing 

Lapangan

1.Magang Kerja Kegiatan magang di sebuah perusahaan, 

yayasan nirlaba, organisasi multilateral, 

institusi pemerintah, maupun perusahaan 

rintisan (startup).

Surat dari  perusahaan, yayasan 

nirlaba, organisasi multilateral, 

institusi pemerintah, maupun 

perusahaan rintisan (startup).

Personil dari 

Perusahaan

2.Proyek di 

desa

Proyek sosial untuk membantu masyarakat 

di pedesaan atau daerah terpencil dalam 

membangun ekonomi rakyat, 

infrastruktur, dan lainnya. Dapat dilakukan 

bersama dengan aparatur desa (kepala 

desa), BUMDes, Koperasi, atau organisasi 

desa lainnya.

Surat dari Kepala Desa/ 

Kelurahan 

Ketua atau 

Koordinator Proyek

3.Kegiatan atau 

Mengajar di 

Sekolah

Kegiatan mengajar di sekolah dasar,  

menengah, maupun atas. Sekolah dapat 

berada di lokasi kota maupun tepencil. 

Kegiatan yang dapat dilakukan. Misalnya : 

Mengajar, Mengembangkan Praktikum 

IPA. Mengembangkan inovasi belajar bagi 

siswa dan guru.

Surat dari Kepala Sekolah Guru Pengampu Mata 

Pelajaran

4.Proyek 

Kemanusiaan

Kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh 

lembaga di tingkat lokal maupun regional 

dan nasional.

Surat dari Kepala Desa/ 

Kelurahan (Kegiatan di tingkat 

Desa/Kelurahan), atau Ketua 

SATGAS/Relawan (Kegiatan di 

tingkat Kecamatan atau 

Kota/Kab)

Ketua atau 

Koordinator Kegiatan





ADMINISTRASI PKL

• MENDAFTAR PKL :
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdEyd_WjVvQ7z8NJ
KJFwpRgS-
hpF_5bPDR_xCCYDDKKuxIwTQ/v
iewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEyd_WjVvQ7z8NJKJFwpRgS-hpF_5bPDR_xCCYDDKKuxIwTQ/viewform?usp=sf_link


TERIMA 
KASIH


