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KRITERIA PROYEK
(TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN)

• Proyek yang dapat diusulkan sebagai tempat
kegiatan praktek kerja adalah memenuhi :

1. Proyek pemerintah, BUMN, BUMD dan SWASTA 
DAERAH atau SWASTA NASIONAL

2. Proyek bernilai sekurang-kurangnya Rp1M

3. Proyek tersebut melakukan pekerjaan konstruksi
pada saat mahasiswa terjun ke lapangan dan
diperkirakan pekerjaan konstruksi tidak akan
berakhir sebelum kegiatan praktek kerja selesai



4. Lingkup pekerjaan konstruksi berupa :

a. Pekerjaan jalan (pembangunan jalan
baru/pemeliharaan berkala/rekonstruksi diatas
tanah rawa)

b. Pekerjaan perbaikan tanah untuk konstruksi
gedung, jalan, jembatan dan bangunan air 
(termasuk pelabuhan)

c. Pekerjaan dinding penahan tanah (gravity wall, 
retaining wall, dan atau turap)

KRITERIA PROYEK
(TEMPAT PRAKTEK)



4. Lingkup pekerjaan konstruksi berupa :

d. Pembangunan bendungan/dam, saluran irigasi
dan atau saluran drainase

e. Pembangunan jembatan beton bertulang, beton
prategang, rangka baja, komposit dan kabel di
atas tanah rawa.

f. Pembangunan konstruksi khusus (monumen, 
menara SUTET dll) di atas tanah rawa/lunak.
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ALUR PELAKSANAAN PKL
MULAI

Mhs mencari lokasi proyek
berorientasi prodi (teknik

bangunan rawa)

Ijin dari
perusahaan

Melaporkan lokasi PKL, 
untuk ditentukan
Pembimbing PKL

Disetujui

A

T

Y



A

Surat pengantar PKL dari
Prodi untuk penanggung

jawab proyek

Lapor ke
Pembimbing PKL di
kampus dan proyek

Mhs melaksanakan PKL 
pada Proyek yg disetujui

1. Melakukan pekerjaan Pekerja
2. Pengamatan (dokumentasi)
3. Pengukuran, analisa
4. Pelaporan, asistensi laporan

Disetujui ?
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B

Pembuatan Laporan Kerja
Proyek , arahan

pembimbing

Revisi Laporan KP, 
Asistensi Laporan

Seminar Laporan/ Ujian atas
kerja proyek PKL

Mengumpulkan Laporan
PKL beserta lampirannya

Selesai



ISI LAPORAN PKL

• Laporan PKL disusun oleh mahasiswa, pada
saat kegiatan Praktek kerja di proyek (PKL)atau
setelah kegiatan PKL berakhir dibawah arahan
pembimbing, yang memuat :
1. Laporan kegiatan-kegiatan dalam proyek

2. Laporan kegiatan-kegiatan dimana mahasiswa
terlibat didalam proyek

3. Permasalahan dan hambatan-hambatan dalam
proyek beserta teknik penyelesaian yang 
diakukan oleh pihak penanggung jawab proyek



• Laporan PKL yang memuat :
4. Proses pengadaan proyek

5. Organisasi dalam proyek

6. Pembiayaan proyek

7. Dokumen-dokumen proyek, seperti time schedule, RKS, 
kontrak perjanjian, RAB, dan lain-lain yang diperlukan
untuk penyelesaian laporan PKL.

8. Hal-hal lain yang menarik perhatian mahasiswa dan
atau pembimbing dalam laporan PKL

9. Analisa sederhana mengenai fenomena, permasalahan
dan hambatan dalam proyek mungkin ada tugas khusus
dari Pembimbing (opsional)
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PEMBIMBINGAN
1. Mahasiswa dituntut aktif dalam melakukan konsultasi dengan

dosen pembimbing kerja proyek /PKL(Pembimbing PKL) yang 
telah ditunjuk untuk membimbingnya minimal 1 kali 
seminggu/kesepakatan mhs dg Pembimbing

2. Pembimbing PKL akan melakukan kegiatan bimbingan sejak
ditetapkan sebagai pembimbing untuk mahasiswa sampai lulus 
seminar/revisi laporan PKL

3. Lama bimbingan berlangsung sesuai jadwal PKL (8 minggu)
4. Mahasiswa dapat meminta surat pengantar ke akademik untuk

perusahaan/instansi tempat tujuan PKL apabila diperlukan
5. Lembar asistensi laporan PKL diisi oleh Pembimbing PKL pada

setiap konsultasi dengan catatan perkembangan pembimbingan
6. Pembimbing PKL memberikan persetujuan kepada mahasiswa

untuk bisa diujikan laporan PKL nya.


