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I. PENDAHULUAN 
 

 
 

1.1. Pengertian PKP (Praktek Kerja Profesi) 
Peningkatan kompetensi mahasiswa Program Studi Agroteknologi 

salah satunya ditunjang dari kegiatan Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP 
adalah suatu kegiatan untuk menambah pengalaman kerja praktis dan 
keterampilan mahasiswa yang sesuai dengan bidang studinya dan 
kemampuan analisis mahasiswa berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. PKP 
mahasiswa Jurusan/Program Studi Agroteknologi merupakan kegiatan 
praktik  kerja  untuk   meningkatkan  kemampuan  profesional  terutama 
motorik mahasiswa, baik teknis lapangan  maupun manajerial sehingga 
dapat  memahami  dan  menghayati  proses  kerja  secara  nyata  dalam 
proses produksi tanaman. Hasil dari kegiatan PKP dilakukan pengkajian 
secara ilmiah sesuai dengan bidang profesi keilmuan mahasiswa program 
sarjana yang kemudian dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah berupa 
laporan PKP. Kegiatan PKP juga dapat digunakan untuk mencari alternatif 
pemecahan masalah yang ditemukan pada perusahaan, industri atau 
lembaga pemerintah. Dalam kegiatan PKP, mahasiswa merupakan bagian 
terpadu (integral) dari sistem kerja di tempat PKP (perusahaan, industri 
atau lembaga pemerintah, unit usaha atau perorangan) untuk mendalami 
aspek keteknikan, manajemen dan teknologi. 
 
1.2. Tujuan PKP 

Praktek Kerja Profesi mahasiswa Jurusan/Program Studi 
Agroteknolgi memiliki tujuan sebagai berikut: 
1. Meningkatkan   kemampuan   profesional   mahasiswa   sesuai 

kompetensinya dalam memahami dan menghayati proses kerja secara 
nyata. 

2. Meningkatkan kemampuan teknis lapangan dengan melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan tahapan yang ada di lokasi PKP. 

3. Meningkatkan kemampuan manajerial dan analisis kegiatan di lapangan 
yang setara dengan tingkat mandor/mandor besar, asisten/kepala 
afdeling atau organisasi yang ada di lokasi PKP. 

4. Melatih mahasiswa bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan 
lapangan, sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang diterimanya. 

5. Melatih mahasiswa menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman   pada   setiap   kegiatan   di   lapangan,   sehingga termotivasi 
untuk memiliki jiwa wirausaha (entrepreneurship). 

 
1.3. Ruang Lingkup PKP 
1. Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja praktis di tempat PKP. 

Pada kegiatan ini mahasiswa merupakan bagian integral dari sistem 
kerja di perusahaan tempat PKP. 

2. Mahasiswa melakukan kegiatan teknis dan manajerial disesuaikan 
dengan kondisi tempat PKP. 



3. Mahasiswa melakukan penelaahan dan analisis mengenai potensi 
sumberdaya dan masalah-masalah yang ditemui, serta analisis alternatif 
pemecahan permasalahan yang dihadapi di lapangan. 

4. Mahasiswa belajar bertanggungjawab terhadap seluruh tugas yang 
diberikan oleh perusahaan tempat PKP yang disesuaikan dengan 
proposal kegiatan yang telah disusun. 
 

1.4 Manfaat bagi Penerima PKP 
1. Perusahaan atau institusi, memperoleh kesempatan berpartisipasi 

dalam pembangunan nasional melalui pengembangan sumberdaya 
manusia. 

2. Dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja staf dan karyawan 
perusahaan dengan adanya mahasiswa  yang  praktik PKP. 

3. Dapat menjalin kerjasama penelitian, pengajaran maupun pengabdian 
(Tridharma) dengan pihak Fakultas.



 

II. PROSEDUR PELAKSANAAN DAN EVALUASI PKP 
 

 
 

2.1. Persyaratan Mahasiswa Peserta PKP 
1. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

Jurusan/Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas 
Riau. 

2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan 4 semester perkuliahan. 
3.  Telah   mendapatkan   izin   penempatan   dari   perusahaan/lokasi 

tempat PKP.  
4. Mahasiswa dalam kondisi sehat. 
 
2.2. Persyaratan Lokasi PKP 

1. Kegiatan PKP dapat dilaksanakan di perusahaan-perusahaan miliki 
negara maupun swasta, Instansi terkait, koperasi, kelompok tani atau 
perorangan yang berbisnis dalam bidang pangan, hortikultura dan 
perkebunan, baik pada aspek pra panen: budidaya, penangkaran 
benih/bibit maupun produksi (panen/pasca panen) di lokasi tempat 
tinggal masing-masing. 

2. Penentuan   lokasi   PKP   diserahkan kepada mahasiswa dengan 
berkoordinasi langsung dengan dosen pembimbing PKP. 

3. Perusahaan memiliki skala usaha minimal, bergantung pada 
komoditas yang diusahakan. 

4. Perusahaan   memiliki   organisasi   dan   manajemen   perusahaan 
secara lengkap sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen yang baku. 

5. Orientasi usahanya komersial/ profit, bukan bersifat hobby. Selain itu, 
lokasi tempat PKP diprioritaskan pada lokasi yang memungkinkan 
untuk dilakukan supervisi/monitoring selama kegiatan PKP oleh 
Jurusan/Program Studi Agroteknologi, dosen pembimbing/dosen yang 
mewakilinya. 

 
2.3. Pembimbingan 

Tiap mahasiswa dibimbing oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) 
yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan melalui Surat Tugas (ST) dan di SK-kan 
oleh Dekan Faperta UNRI. Dosen pembimbing bertugas memberikan 
pengarahan/layanan konsultasi dalam pembuatan rencana kerja PKP, 
memantau kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama PKP, menjalin 
komunikasi pada mahasiswa yang dibimbing untuk dapat aktif berdiskusi 
terkait PKP yang dikerjakan oleh mahasiswa, mengarahkan dan 
membimbing penulisan laporan/jurnal PKP, dan memberikan nilai kepada 
mahasiswa dari hasil laporan yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. 
 
2.4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan agar mahasiswa dapat menganalisis 
permasalahan yang dihadapi di lapangan meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil pengamatan 
langsung yang dilakukan mahasiswa sesuai aspek khusus yang akan 
dikaji/dianalisis lebih mendalam sesuai dengan tujuan PKP. Data sekunder 



adalah data yang telah ada di perusahaan yang bersumber dari laporan 
manajemen, baik laporan tahunan, semesteran, ataupun bulanan. 
 
2.5. Supervisi 

Supervisi dilaksanakan oleh dosen pembimbing atau dosen yang 
ditunjuk oleh Koordinator PKP, minimal 1 (satu) kali selama kegiatan PKP 
berlangsung. Pada waktu supervisi, dosen supervisor memberikan layanan 
konsultasi bagi mahasiswa, memperhatikan kondisi dan situasi tempat PKP 
serta menerima/menampung masukan saran dari pihak perusahaan tempat 
PKP. 
 
2.6.   Pelaporan 

Selama   kegiatan   PKP,   mahasiswa   membuat/mengisi   catatan 
kegiatan harian (logbook). Logbook tersebut diketahui/ditandatangani 
staf/asisten pembimbing lapangan pada tiap unit kegiatan atau waktu 
tertentu (sekurang-kurangnya per minggu) dan dilampirkan di dalam 
laporan pada bagian lampiran. Laporan   PKP   dibuat   sesuai   dengan 
ketentuan   penulisan   yang   berlaku   di   Jurusan/Progtam Studi 
Agroteknologi, Fakultas   Pertanian   UNRI   dengan out line seperti 
tercantum pada   Lampiran. Pembimbingan penulisan dan pemeriksaan 
laporan PKP dilakukan oleh dosen pembimbing. Mahasiswa harus 
menyelesaikan pembimbingan dan pembuatan laporan PKP sesuai dengan   
batas   waktu   yang   telah   ditetapkan   yaitu   satu   semester perkuliahan. 
 
2.7. Penilaian Akhir PKP 

Penilaian akhir PKP terdiri atas tiga unsur, yaitu penilaian 
pelaksanaan PKP (konduite dari perusahaan atau instansi) dengan bobot 
35%, penilaian PKP kampus yaitu di kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh 
Fakultas Pertanian (stadion, rimbo panjang, dan UPT) dengan bobot 30%, 
dan penilaian laporan oleh dosen pembimbing PKP dengan bobot 35%. 
 
2.7.1. Penilaian Pelaksanaan PKP 

Penilaian pelaksanaan PKP dilakukan sepenuhnya  oleh pembimbing   
lapangan    (pimpinan  peusahaan  atau staf  yang  ditunjuk pimpinan 
perusahaan) atas kinerja yang dilakukan mahasiswa. Penilaian tersebut    
berupa    konduite    (disiplin, sikap) mahasiswa selama melaksanakan PKP 
di lapangan yang mencakup penilaian kemampuan akademik, kemampuan 
kerja lapangan dan soft skill yang dimiliki mahasiswa (Lampiran 4). 
 
2.7.2.  Penilaian PKP di kebun Percobaan 

Penilaian  PKP di kebun percobaan Fakultas Pertanian terdiri atas : 
kehadiran  dalam  pertemuan  persiapan  PKP  dan  keikut sertaan  serta 
keaktifan  dalam  mengikuti  PKP  di  kebun  percobaan  Rimbo  Panjang 
(RP)   dan stadion, dan UPT Kampus. Mahasiswa akan dibimbing oleh 
asisten   lapangan   yang   telah   ditunjuk   dari   mahasiswa   angkatan



sebelumnya. Selanjutnya asisten akan memberikan nilai PKP yang tertera 
pada Lampiran 6. 
 
2.7.3. Penilaian Laporan oleh Dosen Pembimbing PKP 

Penilaian laporan oleh Dosen Pembimbing PKP terdiri atas nilai 
laporan, diskusi, dan sikap mahasiswa selama proses bimbingan maupun 
pada saat ujian PKP yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing PKP. 
Formulis penilaian laporan mahasiswa PKP oleh dosen pembimbing dapat 
dilihat pada Lampiran 7. 
 
2.9. Urutan STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) Pelaksanaan 
PKP 
1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online via google form 

kepada melalui website  https://agrotek.faperta.unri.ac.id . 
2. Pengelola PKP bersama staf pengelola PKP merekapitulasi 

mahasiswa yang akan melaksanakan PKP. 
3. Pengelola PKP berkoordinasi bersama Ketua Jurusan menunjuk 

dosen  pembimbing  akademik  menjadi  pembimbing  mahasiswa 
PKP. 

4. Mahasiswa menentukan lokasi PKP dan menghubungi dosen 
pembimbing PKP untuk menentukan bidang kajian PKP yang akan 
dilaksanakan. 

5. Pengelola PKP bersama staf membuat dan mengirimkan Surat 
Pengantar PKP yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas 
Pertanian UNRI (Lampiran 1) disertai proposal pelaksanaan PKP (jika 
disyaratkan) ke lokasi PKP yang dituju. 

6. Mahasiswa menyusun proposal pelaksanaan PKP (Lampiran 2) jika 
instansi/perusahaan yang dituju mensyaratkan proposal PKP 
berdasarkan arahan dari dosen pembimbing PKP. Dari pembuatan 
proposal dan selama bimbingan mahasiswa wajib mengisi lembar 
kendali tentang aktivitas pembibingan yang ditandatangani oleh dosen 
pembimbing PKP (Lampiran 3). 

7. Mahasiswa melakukan konfirmasi ke instansi yang dituju tentang 
persetujuan PKP  dalam tenggang  waktu maksimal  dua  minggu. 
Mahasiswa dapat mengajukan instansi PKP yang baru bila setelah dua 
minggu mahasiswa tidak mendapatkan konfirmasi dari tujuan PKP 
sebelumnya. 

8. Pengelola dan staf PKP mengarsip dokumen administrasi PKP. 
9. Mahasiswa melaksanakan PKP di instansi atau perusahaan sesuai 

jadwal dan atau proposal yang telah ditetapkan oleh instansi yang 
dituju. Mahasiswa menyerahkan form penilaian PKP yang akan dinilai 
oleh pembimbing lapangan pada akhir kegiatan PKP (Lampiran 4). 

10. Mahasiswa wajib mengisi logbook kegiatan PKP (disiapkan sendiri 
oleh mahasiswa) yang ditandatangani oleh pembimbing PKP lapangan. 

11. Mahasiswa membuat dan menyelesaikan laporan PKP (Lampiran 5)  
berdasarkan arahan dari dosen pembimbing PKP maupun pembimbing 
lapangan sampai batas waktu yang telah ditetapkan (maksimal hanya 
1 semester). 

https://agrotek.faperta.unri.ac.id/


12. Mahasiswa memprogram mata kuliah PKP di awal semester lima 
(semester ganjil) dalam pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara 
online. 

13. Pengelola  PKP  akan  menentukan  waktu  pelaksanaan  PKP  di 
kebun percobaan Fakultas Pertanian yang akan dilaksanakan selama 
6 kali pertemuan yang dilakukan setiap hari sabtu dan minggu. Selama 
kegiatan PKP di kebun percobaan akan dibimbing dan  dinilai  oleh  
mahasiswa  dari  angkatan  sebelumnya  yang ditunjuk sebagai asisten 
PKP sebanyak sepuluh orang mahasiswa (Lampiran 6). 

14. Dosen pembimbing PKP akan memberikan penilaian atas laporan 
yang telah dikerjakan oleh mahasiswa maupun hasil tanya jawab 
seputar kegiatan PKP yang telah dilaksanakan (Lampiran 7). 

15. Mahasiswa menyerahkan laporan PKP dan lembar kendali yang 
telah disetujui oleh dosen pembimbing PKP. 

16. Pembimbing PKP menyerahkan nilai mahasiswa bimbingan kepada 
pengelola PKP atau staf PKP. Batas pengumpulan nilai PKP 
disesuaikan   dengan   jadwal   input   nilai   yang   ditetapkan   oleh 
Fakultas. Jika mahasiswa tidak menyelesaikan laporan dan dosen 
pembimbing tidak menyerahkan nilai laporan PKP maka nilai 
mahasiswa tersebut hanya berasal dari nilai dari bobot nilai lainnya 
(nilai perusahaan dan nilai PKP di kebun percobaan). 

17. Pengelola PKP akan merekapitulasi nilai akhir yang diperoleh dari 
perusahaan/instansi PKP, dosen pembimbing, dan PKP di kebun 
percobaan Fakultas Pertanian UNRI. Selanjutnya nilai akhir mahasiswa 
tersebut akan diinput secara online melalui http://portal.unri.ac.id . 

18. Staf  PKP akan  membuat  sertifikat  untuk  mahasiswa  yang telah 
menyelesaikan PKP sebagai salah satu syarat ujian kompre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://portal.unri.ac.id/
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III. PELAKSANAAN PKP 
 

 
 

3.1. Waktu Pelaksanaan 
PKP akan dilaksanakan selama  1 – 1,5 bulan (18 Juli - 19 Agustus) 

dengan bobot 3 (tiga) SKS. PKP dilaksanakan pada saat libur semester 
genap. Selama melaksanakan PKP mahasiswa tidak boleh meninggalkan 
lokasi untuk keperluan di luar PKP, kecuali seizin pembimbing 
lapangan/pimpinan perusahaan setempat. 
 
3.2. Metode PKP 
3.2.1. Bagian Perkebunan 
1. Mahasiswa  peserta  PKP  diberi  tanggung  jawab  sebagai karyawan.    

Di  sela-sela  kegiatan  di  lapangan,  mahasiswa  juga diberi   tanggung   
jawab untuk mempelajari administrasi dan pengumpulan data    
sekunder di kantor. Status jabatan karyawan tersebut di atas   mungkin 
berbeda di masing-masing perusahaan, oleh karena itu status jabatan 
tersebut disesuaikan dengan status yang berlaku di perusahaan tempat 
PKP. 

2. Mengikuti  semua  kegiatan  yang  ada  di  lapangan  (kebun),  baik 
yang  bersifat  teknis maupun administratif. 

3. Bekerja seperti halnya karyawan perusahaan, di bawah pengawasan 
pembimbing lapangan (asisten kebun). 

4. Berdiskusi dengan para asisten/staf perusahaan mengenai semua 
aspek pengelolaan kebun, khususnya aspek budidaya tanaman. 

5. Menerima tugas sebagai pengawas/mandor atau melaksanakan 
kegiatan    administrasi dan lapangan di bawah bimbingan asisten/staf 
perusahaan. 

6. Mempelajari administrasi kebun/kantor dengan bimbingan kepala 
urusan administrasi atau asisten yang ditunjuk. 

7. Jadwal dan jenis kegiatan yang ditangani disesuaikan dengan kegiatan  
yang  ada  di lapangan,  tetapi  diharapkan  selama  PKP dapat  
mencerminkan variasi jenis kegiatan teknis dan manajerial di 
lapangan. 

8. Dari hasil kegiatan PKP yang dilaksanakan dan berdasarkan data dan 
informasi  yang berhasil   dikumpulkan   (primer,   sekunder), 
mahasiswa   harus   melakukan   analisis,   baik analisis deskriptif 
maupun analisis kuantitatif. Jika perlu dapat menggunakan alat uji 
statistika   seperti   ukuran   distribusi:   frekuensi, persen; ukuran 
pemusatan: rata-rata; atau hubungan input-output: uji t-student, 
regresi, korelasi). 

9. Berdasarkan hasil   analisis   data   dan   informasi   tersebut, mahasiswa  
harus  dapat membahas permasalahan yang dihadapi (kelemahan atau 
kekuatan), baik dari aspek teknis maupun manajerial sehingga   
mahasiswa dapat memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan   
kepada perusahaan tempat PKP.



 

Pada kegiatan PKP mahasiswa harus melakukan seluruh kegiatan 
yang ada dan dilakukan di perusahaan, industri atau lembaga pemerintah, 
dengan penekanan pada aspek khusus yang akan dikaji dan dianalisis 
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. 
 
3.2.2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura 
1. Mahasiswa  peserta  PKP  diberi  tanggung  jawab  untuk  berperan 

serta   di   lapangan produksi,   mulai   dari   kegiatan   persiapan tanam  
hingga  penanganan  pasca  panen  dan pemasaran hasil. Di sela-
sela kegiatan di lapangan, mahasiswa juga diberi tanggung jawab untuk 
mempelajari organisasi perusahaan, administrasi dan pengumpulan 
data sekunder yang berkaitan. 

2. Mengikuti semua kegiatan yang ada di lapangan, baik yang bersifat 
teknis maupun administratif. 

3. Bekerja di bawah pengawasan pembimbing lapangan yang ditunjuk. 
4. Berdiskusi dengan pelaksana kegiatan mengenai semua aspek 

pengelolaan   usahatani, khususnya aspek budidaya tanaman di 
lapangan produksi. 

5. Menerima tugas atau melaksanakan kegiatan administrasi dari 
pembimbing lapangan. 

6. Mempelajari sistem administrasi produksi dan pemasaran komoditas 
yang dipelajari. 

7. Jadwal dan jenis kegiatan yang ditangani disesuaikan dengan kegiatan 
yang   ada di lapangan. Kegiatan ini harus mencerminkan variasi jenis 
kegiatan   teknis dan manajerial di lapangan. 

8. Dari hasil kegiatan PKP yang dilaksanakan dan berdasarkan data dan 
informasi yang berhasil dikumpulkan, mahasiswa harus melakukan 
analisis,   baik analisis deskriptif maupun analisis kuantitatif (misalnya 
menggunakan ukuran distribusi: frekuensi, persen; ukuran pemusatan, 
rata-rata; atau hubungan input-out put: uji t-student, regresi, korelasi). 

9. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi tersebut, mahasiswa 
harus dapat membahas permasalahan yang dihadapi (kelemahan atau 
kekuatan), baik dari aspek teknis maupun manajerial sehingga 
mahasiswa dapat   memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan 
kepada perusahaan tempat PKP. 

 
3.3. Laporan PKP 

Secara umum penulisan laporan PKP sama dengan laporan kegiatan 
terstrukutur akademik lainnya, hanya ditambah dengan hasil kegiatan PKP, 
pembahasan dan kesimpulan serta saran/rekomendasi. Struktur tulisan 
(outline) dan format laporan PKP tercantum pada Lampiran 5.



 

3.4. Waktu Penulisan 
Penulisan laporan PKP dilaksanakan sampai batas yang telah 

ditentukan yaitu selama satu semester perkuliahan. Selama proses 
bimbingan laporan bersama dosen pembimbing, mahasiswa wajib mengisi 
lembar kendali dan lembar kendali diserahkan pada pengelola PKP 
bersamaan dengan laporan PKP. 
Beberapa anjuran yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan PKP: 

 Menulis naskah memerlukan waktu dan konsentrasi. 
 Penulisan laporan sebaiknya dilakukan mulai saat PKP masih 

berjalan. 
 Segera diselesaikan sesudah PKP selesai. 
 Bila penulisan laporan ditunda-tunda, biasanya akan mengalami 

kesulitan dalam menulis karena banyak hal-hal rinci yang sudah 
terlupakan. 

 Semakin lama dikerjakan semakin malas. 
 Penulisan laporan yang dilakukan di lapangan akan mempermudah 

mahasiswa, karena apabila ada data yang tidak dimengerti atau 
informasi yang terlewat masih dapat didiskusikan di lapangan.



IV.   TATA TERTIB PKP 
 

Tata tertib yang harus dipatuhi mahasiswa selama melaksanakan 
kegiatan PKP di lapangan adalah sebagai berikut : 
1. Berpakaian sopan. 
2. Rambut ditata rapi, bagi mahasiswa tidak diperkenankan berambut 

gondrong. 
3. Tinggal di lingkungan perumahaan perkebunan/perusahaan tempat 

PKP, tidak diperbolehkan tinggal di luar lingkungan 
perkebunan/perusahaan. 

4. Tidak diperkenankan meninggalkan lokasi PKP. Apabila terpaksa 
meninggalkan lokasi PKP karena ada keperluan yang darurat (penting) 
harus seizin pimpinan perkebunan/perusahaan tempat PKP, dan harus 
memberitahukan ke Koordinator PKP. 

5. Dapat bermasyarakat/bersosialisasi dengan karyawan tempat PKP. 
6. Pada saat kembali dari lokasi PKP (setelah selesai PKP) tidak 

meninggalkan utang (masalah keuangan) dan masalah sosial. 
7. Menaati peraturan di lingkungan perusahaan tempat PKP, sesuai 

peraturan yang berlaku. 
8. Berkelakuan baik dan membawa nama baik UNRI.



 

Lampiran 1. Surat Pengantar PKP Perusahaan atau instansi 
 

_ 
 

Kop Surat 
 

_ 

Nomor  :              /UN19.5.1.1.6/AK/2022                                Juli 2022 

Lamp   : 1 (satu) Lembar 
 

Hal       : Permohonan Praktek Kerja Profesi 
 

 
 

Kepada Yth. Pimpinan ……….. 

Di- 
 

Tempat 
 

 
 

Dengan hormat, 
 

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya kegiatan Praktek Kerja 

Profesi   (PKP)   bagi   mahasiswa   Semester   IV   di   Program   Studi 

Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Riau  untuk  meningkatkan 

tambahan  pengetahuan,  keterampilan  dan  pengalaman,  maka  kami 

mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin dan 

memfasilitasi kegiatan PKP ini. Besar harapan kami kerjasama ini dapat 

terjalin. Kegiatan PKP ini akan dilaksanakan mulai 18 Juli - 19 Agustus 

2022 dengan nama mahasiswa terlampir. 

 

 

Demikian  permohonan  Praktek  Kerja  Profesi  ini  disampaikan,  atas 

bantuan dan  kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

Dekan, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tembusan : 
 

Disampaikan Kepada Yth: 
 

1.    Wakil Dekan Bidang Akademik Faperta UNRI 
 

2.    Ketua Jurusan Agroteknologi Faperta UNRI 

Dr. Agus Sutikno. SP, M.Si 
NIP. 196808291997021001



Lampiran  2. Sistematika Penulisan Proposal 
 
 
 

SISTEMATIKA PROPOSAL PRAKTEK KERJA PROFESI 
 
 

1. HALAMAN DEPAN (Cover) 
2. HALAMAN PENGESAHAN ((menyesuaikan Buku Panduan 

Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Pertanian) 
3. DAFTAR ISI 
4. DAFTAR TABEL (bila ada) 
5. DAFTAR GAMBAR (bila ada) 
6. DAFTAR LAMPIRAN (bila ada) 
7. BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan 

8. BAB II. KEADAAN UMUM LOKASI PKP 
9. BAB III. METODOLOGI 

a. Tempat dan Waktu 
b. Metode Pelaksanaan 
c. Pengamatan dan Pengumpulan data 
d. Analisis Data dan Informasi 
e. Rencana Kegiatan 

10. Daftar Pustaka 
11. Lampiran



Lampiran 3. Lembar Kendali Bimbingan Laporan Praktek Kerja 

Profesi (PKP) 
 

 

_ 
 

Kop Surat 
 

_ 
 

 
 

No 
Tanggal  

Materi yang dikonsultasikan 
Paraf 

Pembimbing Masuk Keluar 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Mengetahui 

Pembimbing PKP 
 
 
 
 
 

NIP. 

 

 

Mahasiswa Ybs.



Lampiran 4. Form Penilian PKP oleh Instansi dan Perusahaan 

_ 
 

Kop Surat 
 

_ 
 

PENILAIAN PRAKTEK KERJA PROFESI (PKP) OLEH 

INSTANSI/PERUSAHAAN 

 
1. Nama Mahasiswa                         : 

2. N I M                                             : 

3. Nama Instansi/Perusahaan          : 

4. Nama PembimbingLapangan       : 

5. Waktu Pelaksanaan                      : Juli s/d Agustus 2022 
 

 

 

No 

 

 

Aspek Penilaian 

 

 

Nilai 

1 Penguasaan pengetahuan dasar  

2 Pengetahuan tentang struktur dan fungsi lokasi PKP  

3 Penguasaan metode kerja  

4 Keterampilan penggunaan alat  

5 Kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi  

6 Sikap dan Etika selama di lokasi PKP  

7 Bertanggung jawab  

8 Kerapihan dalam penampilan  

9 Kreatifitas selama di lokasi PKP  

10 Kedisiplinan  

11 Kerajinan  

12 Kemampuan dalam berdiskusi/presentasi kegiatan PKP  

T O T A L  

RATA-RATA NILAI  

 

.................,  .....................  2020 

Pembimbing Lapangan, 
 

 
 

 

 

Keterangan : 

 (                                   ) 

a. Pengisian Nilai dalam bentuk angka   

b. Range Nilai :   

> 85           =    A > 65 – 70 =     B- 

> 80 – 85     =    A- > 60 – 65 =     C+ 

> 75 – 80     =    B+ > 55 – 60 =     C 

> 70 – 75     =    B > 45 =     D 



Lampiran 5. Sistematika Penulisan Laporan PKP 
 

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PRAKTEK KERJA PROFESI 
 

1. HALAMAN DEPAN (Cover) 
2. HALAMAN PENGESAHAN (menyesuaikan Buku Panduan Penulisan 

Karya Ilmiah Fakultas Pertanian) 
3. KATA PENGANTAR 
4. DAFTAR ISI 
5. DAFTAR TABEL 
6. DAFTAR GAMBAR 
7. DAFTAR LAMPIRAN 
8. BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Tujuan 

9. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
10. BAB III. METODOLOGI 

a. Tempat dan Waktu 
b. Metode Pelaksanaan 
c. Pengamatan dan Pengumpulan data 
d. Analisis Data dan Informasi 

11. BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI PKP 
a. Letak Geografi atau Letak Wilayah Administrasi (Lengkap 

dengan Peta) 

b. Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan 

12. BAB V. PELAKSANAAN KEGIATAN PKP 
a. Aspek Manajerial (fungsi-fungsi manajemen, tugas pokok dan 

fungsi serta kewenangan dan tanggung jawab manajemen) 

b. Aspek Teknis (kegiatan teknis di lokasi PKP baik perusahaan 

maupun instansi mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan 

pengolahan hasil) 

13. BAB VI. PEMBAHASAN 
a. Kegiatan Umum di Lokasi PKP (Kegiatan secara umum yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa selama di lokasi PKP baik di 

perusahaan maupun instansi) 

b. Kegiatan Khusus sesuai topik PKP 

14. BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
a. Kesimpulan 

b. Saran 

15. Daftar Pustaka 
16. Lampiran



> 85 = A > 65 – 70 = B- 

> 80 – 85 = A- > 60 – 65 = C+ 

> 75 – 80 = B+ > 55 – 60 = C 

> 70 – 75 = B > 45 = D 

 

Lampiran 6. Form Penilaian PKP di Kebun Percobaan 
 

 
 
 

No 

 
Nama Mahasiswa 

Aspek Penilaian 

        

 

1 
Kerajinan, Kedisiplinan dan Kerapian 
kerja 

        

 

2 
Kelengkapan Mahasiswa dalam 
Melaksanakan PKP 

        

 
3 

Etika, Sopan santun serta tata krama 
antara mahasiswa PKP dengan asisten 
lapangan 

        

 

4 
Keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi 
selama di lapangan 

        

5 Kehadiran         

 Total Nilai         

 Rata-Rata Nilai         

 

Keterangan : 
a. Pengisian Nilai dalam bentuk angka 

b. Range Nilai :



Lampiran 7. Form Nilai PKP oleh Dosen Pembimbing 
 

_ 
 

Kop Surat 
 

_ 
 

 

PENILAIAN PRAKTEK KERJA PROFESI (PKP) OLEH DOSEN PEMBIMBING 
 
 

Nama Mahasiswa :  

NIM   :  

Lokasi PKP  : 

Periode Pelaksanaan : Juli s/d Agustus 2022 
 

  

Komponen Nilai 
 

Nilai (a) 
Bobot Nilai 

 

(b) 

Nilai Akhir 
 

(a x b) 

1 Laporan  (50%)  

2 Ujian  (40%)  

3 Sikap  (10%)  

 Total Nilai  

 

 
 
 

Pekanbaru, .....................  2020 
 

Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
 
 

NIP. 
 
 

 
 
 
 

Keterangan : 
a.  Pengisian Nilai dalam bentuk angka 

    

b.  Range Nilai :   

> 85        =   A > 65 – 70 = B- 

> 80 – 85    =   A- > 60 – 65 = C+ 

> 75 – 80    =   B+ > 55 – 60 = C 

> 70 – 75    =   B > 45 = D 

 


