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PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DARING
DI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mencermati perkembangan kondisi saat ini terkait Pandemi Covid-19 dan upaya menjamin pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa yang mengajukan pelaksanaan PKL dalam periode
Maret-Agustus 2020, maka perlu diatur mekanisme pelaksanaan PKL secara daring sebagai berikut:
1. Mahasiswa diperbolehkan melakukan PKL pada institusi yang membolehkan pelaksanaannya
dilakukan secara daring. Mekanisme daring ini harus jelas dinyatakan dalam surat penerimaan
dari institusi tempat PKL.
2. Bagi mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang telah mendapatkan persetujuan pelaksanaan
PKL pada institusi tertentu, diharap melakukan konfirmasi kesediaan institusi tersebut untuk
pelaksanaan PKL dalam bentuk daring. Dalam hal institusi tersebut tidak berkenan untuk
pelaksanaan PKL secara daring, maka mahasiswa dapat segera mengkonfirmasi pembatalan
PKL pada instansi tersbut dan mencari institusi lain yang membolehkan pelaksanaan PKL secara
daring. Dalam hal proses pembatalan PKL, mahasiswa harus melaporkan ke pihak Jurusan
untuk dibuatkan Surat Pembatalan Melakukan PKL pada institusi tersebut.
3. FILKOM sebagai institusi akan menawarkan sejumlah bentuk pekerjaan yang dapat disetarakan
dengan pelaksanaan PKL. Pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 2 sampai 4 bulan.
Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk melakukan PKL di FILKOM melalui
mekanisme yang akan diumumkan secara terpisah dengan Surat Edaran ini.
4. Bentuk kegiatan setara PKL dapat diusulkan oleh unit kerja internal FILKOM (Fakultas/Jurusan/
Program Studi/Laboratorium/Unit kerja lain, atau diusulkan mahasiswa dengan konfirmasi
persetujuan dari Ketua Program Studi untuk menentukan kelayakannya. Mekanisme pengusulan
oleh mahasiswa akan diatur oleh Jurusan dan Program Studi.
5. Beberapa contoh bentuk pekerjaan yang dapat disetarakan dengan PKL adalah:
- Pengembangan aplikasi khusus untuk penunjang kinerja Universitas/Fakultas/
Jurusan/Program Studi maupun lembaga publik lainnya.
- Proses pengolahan data penelitian atau pengabdian masyarakat.
- Pengembangan modul ajar atau konten pembelajaran mata kuliah tertentu di Filkom.
- Keterlibatan aktif sebagai sukarelawan pada Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 atau
tim relawan lainnya terkait wabah Covid-19.
6. Pembuatan Laporan PKL daring dalam format tertentu (diatur secara terpisah), dengan arahan
dosen pembimbing.
7. Pelaksanaan Seminar Hasil PKL dan Pengumpulan Laporan PKL mengacu pada Surat Edaran
Dekan Nomor: 2173/UN10.F15/PP/2020.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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