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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur alhamdulillah buku panduan mata kuliah Kuliah Kerja lapangan 

(KKL) mahasiswa Program Studi PPKN FIS UNJ telah dibuat. Panduan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) ini dibuat untuk memandu dosen dan mahasiswa dalam melakukan 

aktivitas kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL). Panduan mata kuliah Kuliah Kerja 

Lapangan  (KKL) ini memuat tentang bagaimana pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) Program Studi PPKN dilakukan yang di dalamnya berisi tentang 

siapa pesertanya, dosen pembimbing, materi/kajian yang dilakukan, pendanaan, 

lokasi yang di tuju, sistem penilaian, pelaporan dan lain-lain.   Diharapkan dengan 

panduan yanag singkat ini memberikan kemudahan bagi Program Studi PPKN dalam 

melaksanakan mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan bagi mahasiswanya. Tujuan yang 

diharapkan dari terselenggaranya Kuliah Kerja Lapangan ini agar mahasiswa dapat 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya di bangku kuliah benar-benar 

terealisasi dalam kegiatan KKL ini.  

Dengan panduan Kuliah Kerja Lapangan  (KKL) bagi mahasiswa Program 

Studi PPKN ini, Panitia tidak perlu bingung lagi tentang mekanisme pelaksanaaan 

Kuliah Kerja Lapangan dilakukan. Mudah-mudahan buku panduan ini bermanfaat 

bagi Program Studi PPKN, dosen pembimbing, dan mahasiswanya dalam 

melaksanakan KKL. 

 

                                                                    

                                                                     Jakarta, 31 Juli 2019 

                                                                     Penulis 

 

 

 

 

                                                                    Dr. Sarkadi, M.Si. 
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PANDUAN   

KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) MAHASISWA  

PROGRAM STUDI PPKN FIS UNJ 

 

A. Pengantar 

Sebagaimana disebutkan dalam Statuta UNJ, bahwa visi Universitas Negeri 

Jakarta adalah menjadi menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. Visi 

tersebut menyiratkan bahwa Universitas Negeri Jakarta sedapat mungkin sejajar 

dengan Universitas-universitas di kawasan Asia lainnya. Dalam konteks ini 

Universitas Negeri Jakarta tidak hanya sejajar dengan universitas-universitas di 

dalam negeri seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut 

Teknologi Bandung, dan lainnya, tetapi juga sejajar dengan universitas-

universitas lain di kawasana Asia.  

Dari visi UNJ tersebut diwujudkan dalam bentuk misi yang antara lain. 

menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi 

kemaslahatan manusia; Menyiapkan tenaga akademik dan/atau profesional yang 

bermutu, bertanggung jawab dan mandiri di bidang pendidikan dan 

nonkependidikan guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan; 

Mengembangkan ilmu dan praksis kependidikan dalam rangka mempercepat 

pencapaian pembangunan pendidikan nasional; Mengembangkan berbagai bentuk 

pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya 

guna dan berhasil guna.  

Adapun yang menjadi tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas, 

maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. menghasilkan tenaga akademik dan/atau 

profesional pada berbagai jenjang pendidikan yang memiliki kemampuan dalam 

menunjang usaha pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia; 



2 

 

menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang bermutu, 

berkemampuan akademik dan/atau profesional di bidangnya; mengabdikan ilmu, 

teknologi, dan/atau seni untuk menyelenggarakan program pendidikan dan 

pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 

Pasal 25, dan Pasal 26 UNJ menyusun: a. rencana pengembangan jangka panjang 

yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun; b. 

rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) 

tahun; dan c. rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana 

strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.  

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UNJ sebagaimana diuraikan di atas, 

tentu saja perlu didukung oleh berbagai konstituen baik itu pimpinan fakultas, 

pimpinan program studi, dosen, mahasiswa, staf, maupun stake holders. Dalam 

rangka merealisasikan harapan tersebut perlu ditunjang dengan keberadaan 

kurikulum yang memadai, yaitu kurikulum yang dapat mendukung tercapainya 

visi, misi, dan tujuan UNJ sebagaimana diuraikan di atas. Salah satu mata kuliah 

yang mendukung tercapainya harapan UNJ di atas adalah mata kuliah Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL). 

Mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah salah satu mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa UNJ. Esensi dari mata kuliah 

KKL ini adalah sebagai mata kuliah praktek kerja lapangan bagi mahasiswa yang 

merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku 

kuliah. Pengelolaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dilakukan oleh program 

studi masing-masing yang dilakukan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk oleh 

program studi. Karena statusnya sebagai mata kuliah wajib yang harus ditempuh 

oleh seluruh mahasiswa, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara cermat dan 

profesional. 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan yang selama ini dilakukan oleh 

kepanitiaan di program studi sering sekali mengalami kendala terkait dengan 

pelaksanaannya. Terkadang panitia kesulitan mencari rujukan bagaimana 
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pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dilakukan. Kesulitan-kesulitan 

tersebut dialami karena tidak adanya panduan atau rujukan tentang pelaksanaan 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan yang dijadikan acuan. Oleh karena itu panduan 

ini dibuat untuk memberikan kemudahan bagi panitia dan mahasiswa program 

studi dalam melakukan Kjliah Kerja Lapangan 

B. Dasar Hukum 

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Kuliah Kerja lapangan (KKL) adalah: 

1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

2. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

3. Kemristekdikti Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri 

Jakarta 

4. Panduan akademik Universitas Negeri Jakarta 

5. Kurikulum Program Studi PPKN 

C. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan ini adalah “Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Program 

Studi PPKN FIS UNJ”. 

D. Maksud dan Tujuan 

      Maksud 

Maksud dari panduan ini adalah memberikan acuan bagi program studi PPKN dan 

panitia KKL dalam melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan bagi 

mahasiswanya. Kegiatan ini memberi kesempatan kepada mahasiswa di 

lingkungan program studi  PPKN untuk mempraktekkan ilmu pengetahuannya 

yang selama ini diperoleh di bangku kuliah melalui Kuliah Kerja Lapangan.     
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Tujuan 

1. Memberi panduan bagi program studi dan mahasiswa melakukan aktivitas 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan sesuai dengan kajian ilmu pengetahuan yang 

dipelajari di bangku kuliah. 

2. Dapat mempraktekan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dari bangku kuliah 

pada kehidupan masyarakat yang sebenarnya, dan panduan KKL ini 

memberikan petunjuk bagaimana melakukan kegiatan KKL itu dilaksanakan.  

E. Manfaat 

       Adapun manfaat kegiatan Kuliah Kerja Lapangan ( KKL) ini adalah: 

1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya dari 

bangku kuliah pada kehidupan nyata sehari-hari. 

2. Mahasiswa akan terbiasa berhadapan dengan masyarakat sekitarnya, baik 

dalam aktivitas penelitian maupun aktivitas pengabdian pada masyarakat.  

3. Mahasiswa mengenal berbagai karakter suku, adat, kebiasaan, dari sebagaian 

masayarakat yang dikunjungi. 

4. Mahasiswa mengenal lebih dekat dengan dosen-dosen program studinya. 

F. Panitia Pelaksana 

Yang menjadi panitia pelaksana pada Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Program 

Studi PPKN ini adalah dosen-dosen Program Studi PPKN yang ditugaskan oleh 

Koorprodi dengan ketentuan sebagai berikut: 

5. Memiliki pengalaman membimbing mahasiswa dalam berbagai kegiatan di 

luar kampus.  

6. Memiliki pengalaman mengorganisasikan suatu kegiatan besar. 

7. Ditunjuk oleh Koorprodi PPKN untuk kegiatan diamksud. 

8. Diusahakan dosen-dosen yang pada tahun sebelumnya tidak ditunjuk sebagai 

dosen pembimbing KKL. 

9. Bersedia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator Program Studi. 
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Sementara itu untuk melaksanakan tugasnya dosen-dosen dibantu oleh panitia 

dari unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa yang terlibat adalah mereka yang 

diusulkan oleh temen-temen mahasiswa dari kelasnya masing-masing. 

G. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan Kuliah Kerja Lapangan  Program Studi PPKN adalah 

mahasiswa  program sarjana S1 yang belum mengikuti kegiatan KKL. Biasanya 

mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa pada semester VI. Mahasiswa 

Program Studi  PPKN diwajibkan mengikuti Kuliah Kerja Lapangan ini karena  

dihargai 1 SKS, sehingga seluruh mahasiswa wajib mengikuti KKL. 

H. Dosen Pembimbing 

Dosen pembimbing pada kegiatan KKL ini adalah dosen-dosen yang bersedia 

ditugaskan oleh Koordinator Program Studi PPKN, jumlah dosen pembimbing 

yang diikutkan pada kegiatan KKL ini jumlahnya dibatasi paling banyak 5 orang, 

Keterbatasan jumlah dosen pembimbing KKL, untuk mengantisipasi jumlah 

kursi yang disiapkan oleh pihak travel. Jumlah dosen pembimbing paling banyak 

5 (lima) orang ini juga untuk mengantisipasi aktivitas mahasiswa ketika kegiatan 

Kuliah Kerja Lapangan berlangsung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan.  

I. Materi Kegiatan/Kajian 

       Substansi materi kegiatan/kajian yang dilaksanakan pada Kuliah Kerja Lapangan 

(ini meliputi materi penelitian/pengkajian, pengabdian masyarakat, kunjungan ke 

salah satu perguruan tinggi, rekreasi, dan lain-lain.  

       Materi kajian berupa penelitian mengambil masalah terkait dengan lokasi yang 

dituju memiliki keunikan apa dan disesuaikan dengan materi-materi perkuliahan 

yang selama ini diperoleh mahasiswa bisa terkait dengan persoalan hukum, 

politik, pendidikan, sosiologi antropologi, Pancasila, kewarganegaraan, dan lain-
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lain. Materi-materi kajian tersebut dilakukan penelitian dengan menyebar angket, 

wawancara, studi dokumentasi dan lain-lain mengikuti jenis penelitian yang 

dilakukan.  

 Mahasiswa dibimbing oleh dosennya melakukan penelitian dengan membuat 

proposal penelitian, membuat instrument, mengumpulkan data, mengolah data, 

dan melaporkan hasil penelitiannya. Aktivitas penelitian ini sekaligus dilakukan 

penilaian oleh dosen pembimbing pada mahasiswa. 

        Aktivitas lain yang dilakukan saat Kuliah Kerja Lapangan adalah kunjungan 

dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di lokasi KKL tersbut dituju. 

Kunungan ini  dilakukan untuk melihat bagaimana system perkuliahaan yang 

dilakukan di perguruan tinggi tersebut, terkait banyaknya jumlah SKS yang boleh 

diambil tiap semesternya, aktivitas kegiatan kemahasiswaan di kampus, 

pengambilan mata kuliah skripsi dan lain-lain.  

Pengabdian masyarakat juga merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan 

oleh mahasiswa pada saat Kuliah Kerja Lapangan. Pengabdian masyarakaat apa 

yang diberikan tentu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat 

setempat kira-kira apa yang bisa diberikan kepada masyarakat tersbut. Bisa saja 

dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, kerjabakti, pemberian barang dan lain-lain. 

Rekreasi juga tidak ketinggalan untuk dilakukan saat Kuliah Kerja Lapangan, 

Rekreasi sedapat mungkin tidak menjadi prioritas utama saat Kuliah Kerja 

Lapangan berlangsung. Rekreasi hanya kegiatan tambahan saja sambil menuju 

lokasi yang dituju (sembari lewat).  
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Bila digambarkan terlihat seperti gambar di bawah ini.: 

 

 

 

Gambar 1. Materi Kuliah Kerja Lapangan Prodi PPKN 

J. Waktu  dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan Kuliah Kerja Lapangan dilaksanakan setelah Ujian Akhir Semester 

Genap (sekitar bulan Juli). Sedapat mungkin waktu kegiatan KKL tidak 

mengganggu aktivitas mahasiswa saat perkuliahan masih berlangsung. 

Sedangkan tempat kegiatan KKL diupayakan tidak terlalu jauh dan tidak 

memberatkan mahasiswa dari sisi pendanaan, serta tempat yang bisa mewakili 

aspek kajian dari  KKL yang diinginkan. Tempat yang dituju untuk kegiatan 

Kuliah Kerja Lapangan sedapat mungkin tempat yang memiliki keunikan untuk 

dilakukan kajian berupa penelitian bagi mahasiswa yang sesuai dengan materi-

materi perkuliahan di Program Studi PPKN. 

K. Pendanaan 

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini ditanggung oleh Peserta 

(mahasiswa) dan dari fakultas disesuaiakan dengan anggaran yang 
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dialokasikannya. Untuk dosen pembimbing yang ditugaskan oleh fakultas 

mendapatkan uang saku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

L. Prosedur Pelaksanaan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Bersama 

sedapat mungkin ditentukan berdasarkan hasil musyawarah Panitia dan Dosen 

Pembimbing. Sebagai acuan mekanisme pelaksanaan dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

M. Perencanaan 

1. Koordinator program studi PPKN menugaskan salah satu dosen di 

lingkungan prodi untuk menjadi ketua panitia. 

2. Ketua panitia yang ditugaskan oleh Koorprodi PPKN membentuk 

kepanitiaan yang dihadiri juga oleh para dosen pembimbing lain. 

3. Setelah terbentuknya kepanitiaan, panitia dan dosen pembimbing mendata 

jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan KKL.  

4. Sesuai dengan tugas masing-masing, panitia menyiapkan surat-menyurat, 

proposal kegiatan, proposal kerjasama, dan proposal penelitian/pengkajian. 

Khusus untuk proposal penelitian/kajian, proposal tersebut dibuat oleh 

mahasiswa yang akan KKL dan dibimbing oleh dosen pembimbingnya.  

5. Sesuai dengan tugas masing-masing, panitia menyiapkan pula tentang 

akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung, 

aktivitas ini bisa menggunakan jasa travel. 

N. Pelaksanaan 

1. Ketika segala sesuatu berkaitan dengan persiapan dianggap selesai, kegiatan 

dilaksanakan sesuai dengan  rencana menuju tempat yang telah ditentukan. 

2. Kegiatan yang dilakukan meliputi penelitian/kajian, pengabdian masyarakat, 

kunjungan ke perguruan tinggi, rekreasi, dan lain-lain. Kegiatan tersebut 
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sedapat mungkin dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah 

ditentukan. 

3. Setelah seluruh rangkaian kegiatan dianggap telah selesai, rombongan 

kembali ke Jakarta. 

O. Pelaporan 

1. Panitia wajib membuat laporan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai laporan sudah diserahkan pada 

Koordinator Program Studi PPKN. Demikian pula mahasiswa wajib membuat 

laporan penelitian/kajian dibimbing oleh dosen pembimbingnya masing-

masing. Laporan penelitian sudah harus diterima pimpinan fakultas  1 bulan 

setelah kegiatan selesai. 

2. Panitia wajib menyelesaikan segala sesuatu berkaitan dengan peng-SPJ-an.   

P. Penilaian Peserta 

Peserta akan dinilai oleh dosen pembimbing masing-masing dilihat dari 

kedisiplinan, aktivitas, etika, keseriusan, kepemimpinan, dan lain-lain. Setiap 

peserta berhak mendapatkan nilai KKL dari dosen pembimbingnya sesuai 

dengan aktivitas yang telah dilakukannya. 

Q. Pelaporan 

Setelah kegiatan berhasil dilaksanakan, Panitia wajib membuat laporan kegiatan, 

sedangkan laporan hasil kajian/penelitian dibuat oleh mahasiswa dengan 

bimbingan dosen pembimbing kepada Koorditaor Program Studi PPKN 

selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan dilaksanakan. 
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R. Penutup 

Kuliah Kerja lapangan (KKL) adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Program 

Studi PPKN FIS UNJ. Karena mata kuliah wajib, maka KKL harus ditempuh 

oleh seluruh mahasiswa Program Studi PPKN. Konsekunsi logis bagi mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah KKL ini adalah mendapatkan nilai dan dinyatakan 

lulus. Sebaliknya apablia mahasiswa tidak mengambil mata kuliah KKL ini maka 

mahasiswa tersebut belum bisa dinyatakan lulus menjadi sarjana meskipun telah 

menyelesaikan skripsinya. 

Begitu pentingnya mata kuliah Kuliah Kerja Lapangan ini perlu dibuatkan 

panduan pelaksanaannya agar mahasiswa lebih mudah dalam melaksanakan 

kegiatan Kuliah Kerja Lapangan. Mudah-mudahan dengan panduan ini 

memberikan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksakan kegiatan 

Kuliah Kerja Lapangan. 

 


