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Pelaksanaan Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 

bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama 

Tujuan  SOP program praktik pengalaman lapangan 1 ini dibuat sebagai prosedur 

standar yang harus diikuti dan dilakukan agar pelaksanaan Program 

Praktik Pengalaman Lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Kebijakan  

1. SOP ini mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan mulai dari pendaftaran  sampai pembuatan 

laporan 

Prosedur  

1. Pengumuman pembukaan pendaftaran PPL oleh UPPL 

2. Mahasiswa melakukan pendaftaran PPL dengan cara melakukan 

pembayaran uang memprogram mata kuliah PPL di bank yang 

telah ditetapkan 

3. Mahasiswa menyerahkan slip pembayaran PPL ke UPPL sebagai 

syarat mendaftar PPL 
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4. UPPL melakukan rekapitulasi peserta berdasarkan SLIP 

pendaftaran yang masuk  

5. UPPL membuat proposal penempatan mahasiswa untuk sekolah-

sekolah 

6. UPPL mengirim surat permohonan penempatan mahasiswa yang 

dilampiri proposal nama-nama mahasiswa dan nama-nama 

sekolah yang dijadikan tempat PPL 

7. UPPL mengadakan rapat dengan unsur pimpinan, pihak sekolah, 

jurusan, kepala bagian, dan unit serta para dosen yang telah 

ditetapkan sebagai pembimbing atau pengantar 

8. UPPL menerbitkan  SK penempatan PPL mahasiswa dan nama-

nama sekolah yang dijadikan tempat PPL, serta dosen 

pembimbing PPL 

9. Mengadakann pengarahan dengan mahasiswa, sekaligus 

melakukan pembagian atribut PPL, dan SK penempatan 

10. Pelaksanaan PPL dengan menempatkan mahasiswa mahasiswa 

sesuai dengan SK dengan diantar oleh dosen sebagai perwakilan 

dari lembaga/kampus 

11. Peserta PPL melakukan observasi sekolah selama 1 minggu untuk 

PPL 1 dan 3 bulan untuk PPL 2 dengan melakukan tugas-tugas 

yang sudah ditetapkan dalam pedoman buku PPL 

12. Pembuatan laporan PPL dengan berkonsultasi kepada dosen 

pembimbing dan pihak sekolah 

13. Menyerahkan laporan PPL kepada UPPL 

14. Menyerahkan nilai oleh dosen untuk PPL 1 ke bagian akademik, 

sedangkan untuk PPL 2 ke UPPL 

Dokumen terkait  SOP program praktik pengalaman lapangan 1 ini dibuat sebagai prosedur 

standar yang harus diikuti dan dilakukan agar pelaksanaan Program 

Praktik Pengalaman Lapangan bisa berjalan dengan baik dan lancar. 

Unit Terkait  
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2. SOP ini mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan Praktik 

Pengalaman Lapangan mulai dari pendaftaran  sampai pembuatan 

laporan 

  


