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Ruang Lingkup
Proses Pendaftaran Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa

Prinsip
Melaksanakan proses pendaftaran Praktik Kerja Lapang (PKL) mahasiswa di perusahaan
atau instansi

Dokumen


Formulir pendaftaran PKL yang ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan



KHS mahasiswa



KRS mahasiswa



Transkrip nilai mahasiswa

Instruksi Kerja untuk Mahasiswa
1. Mahasiswa menyerahkan syarat mendaftar PKL ke Sub Bagian Akademik Fakultas
Pertanian berupa:
a. Transkrip nilai sampai dengan semester sebelumnya minimal 85 sks. (Dimasukkan
syarat memprogram PKL di SIAKAD)
b. KRS pada semester yang bersangkutan yang menyatakan bahwa PKL telah masuk
program dengan SKS-0.
3. Mahasiswa mengambill blanko biodata di Sub Bagian Akademik FP
4. Mahasiswa menyerahkan blanko biodata yang sudah diisi ke BPPM (Badan Penelitian
dan Pengabdian Masyarakat) FP
5. Mahasiswa mengambil formulir pengajuan mitra kerja PKL di BPPM
6. Mahasiswa mengisi form pengajuan mitra PKL dan menyerahkan kembali ke BPPM
7. Mahasiswa menunggu proses pembuatan surat pengantar permohonan PKL ke mitra
oleh BPPM
8. Mahasiswa mengirimkan surat pengantar permohonan PKL ke Mitra
9. Mahasiswa menunggu jawaban atau surat balasan dari Mitra

Instruksi Kerja untuk Panitia PKL di Program Studi dan BPPM
1.

Panitia PKL Program Studi membuka pendaftaran PKL pada Bulan Januari dan Agustus
setiap tahun.

2.

Pada proses pendaftaran, panitia PKL mengecek kelengkapan berkas pendaftaran PKL
dari mahasiswa meliputi:
a. Transkrip nilai sampai dengan semester sebelumnya minimal 85 sks. (Dimasukkan
syarat memprogram PKL di SIAKAD)
b. KRS pada semester yang bersangkutan yang menyatakan bahwa PKL telah masuk
program dengan SKS-0.

3.

Panitia menyeleksi mahasiswa yang berhak menjadi peserta PKL berdasarkan berkas
kelengkapan mahasiswa.

4.

Panitia menyusun daftar peserta PKL pada semester yang bersangkutan.

5.

Panitia menyusun daftar dosen pembimbing PKL mahasiswa dengan SKS-0 dan
mengumumkan pada dosen dan mahasiswa

6.

BPPM menyediakan formulir kelengkapan pengajuan mitra bagi peserta yang berhak
mengikuti PKL meliputi formulir pengajuan mitra kerja dan biodata mahasiswa.

