PROGRAM PRAKERIN ONLINE
TKJ CLUB MAKASSAR 2020
http://www tkjclub net/tkj/
http://www.tkjclub.net/tkj/

PENGETIAN PRAKERIN ONLINE
PRAKERIN ONLINE MERUPAKAN PROGRAM
TAMBAHAN YANG DIKEMBANGKAN UNTUK
MEMPERMUDAH AKSES PELAKSANAAN PRAKTEK
KERJA INDUSTRI BAGI SISWA/SISWI SMK DIDUNIA
USAHA
ATAU
DUNIA
INDUSTRI
YANG
DILAKSANAKAN SECARA DARING ATAU ONLINE
KHUSUS DAERAH YANG TIDAK TERJANGKAU
(TIDAK MAMPU DILAKSANAKAN DENGAN CARA
CONVENTIONAL) ATAU DALAM KEADAAN
DARURAT WABAH SEPERTI PANDEMIK COVID‐19
DENGAN BATAS WAKTU YANG TIDAK MENENTU

DASAR PERTIMBANGAN
• Karena bagian dari PROGRAM KEJURUAN SMK, PRAKERIN
sangat dibutuhkan dalam penyelarasan kurikulum yang harus
terpenuhi dimasa Pandemik Virus Covid‐19 ;
• Karena anjuran pemerintah untuk menjaga jarak antara
manusia /PROGRAM PSBB dan memutus mata rantai
penyerabaran virus COVID‐19 yang membuat ruang gerak
menjadi terbatas ;
g
OPINI atau IMAGE yyang
g kurang
g baik terkait
• Menghindari
dengan KOMPTENSI bagi siswa/siswi karena EFEK ditahun
wabah COVID‐19, yang dianggap kurang memiliki kualitas SDM
yang baik sesuai bidang kejuruan yang digeluti sema 3 tahun di
SMK ;
• Menjaga agar siswa/siswi tetap memiliki SKILL DASAR yang
dibutuhkan dunia usaha maupun dunia industri minimal 2
t h
tahun
k d
kedepan
setelah
t l h masa pandemik
d ik wabah
b h COVID‐19
COVID 19
berlalu.

TUJUAN PROGRAM
• Membangun budaya bejalar baru, yang dalam prosesnya
tidak bergantung kepada guru// tutor saja melainkan siswa
mampu manganalisa atau menemukan problem solving
secara mandiri ;
• Siswa/ siswi memiliki kemampuan SKILL tanpa harus
berada dilingkungan INDUSTRI karena dilakukan secara
DARING/ ONLINE dan didampingi oleh tenaga tutor yang
t l h menguasaii bidang
telah
bid
t k it ;
terkait
• Karena model DARING/ ONLINE mempermudah bagi
siswa/siswi mengakses INDUSTRI dengan biaya yang
sangatt minim
i i ;
• Mengehmat biaya operasional bagi peserta siswa/ siswi
yang pengikuti program PRAKERIN ;

MANFAAT PROGRAM
• Siswa/ siswi memperoleh SKILL sesuai kebutuhan dunia usaha
maupun dunia
d i industri
i d t i tanpa
t
h
harus
mengakses
k
l
langsung
k
ke
INDUSTRI saat MAGENG / PRAKERIN ;
• Dengan memiliki SKILL sebagai bekal dasar dengan komptensi
khusus siswa/ siswi dapat bersaing dalam dunia usaha maupun
dunia industri sekalipun dengan model DARING/ ONLINE ;
• Melalui proses system PRAKERIN ONLINE dapat memberikan atau
merubah POLA PIKIR dan POLA KESADARAN yang BAIK bagi siswa/
siswi bahwa MEMILIKI SKILL itu SANGET PENTING sebagai bekal
hidup dimasa yang akan datang ;
• Melatih POLA KEDISPILINAN tinggi bagi siswa/ siswi yang secara
tidak langsung akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang baik ;
• Siswa/ siswi mendapatkan LICENSE/ SERTIFIKAT PRAKERIN dari
INDUSTRI yang telah dinyatakan LULUS melaui serangkaian sistem
PRAKERIN ONLINE.

MODEL

PERSIAPAN DAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI :
‐ Surat Permohonan PRKERIN dari Sekolah ;
‐ Registrasi perserta secara ONLINE (link yg sudah
disiapkan
p
oleh Industri)) ;
‐ Penyelesaian biaya administrasi PRAKERIN siswa(i).
PERSYARATAN TEKNIS :
‐ Komputer Laptop, HP Android ;
‐ Koneksi Internet (boleh melalui HP Android) ;
‐ Listrik.
PERSIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) :
‐ Guru Pembimbing Sekolah (Ketua Jurusan) ;
‐ Peserta PRAKERIN.

PELAKSANAAN PROGRAM
• Pelaksanaan program mengikuti skedjule yang telah dibuat
oleh Industri dan segala aturan yang terkait dengan
PRAKERIN ONLINE ;
• Semua peserta mempersiapkan segala persyaratan yang
dibutuhkan dalam proses PRAKERIN ONLINE hingga tuntas
sesuaii jadwal
j d l masa PRAKERIN hingga
hi
akhir
khi ;
• Wajib hadir secara online untuk mempertihungkan jumlah
kehadiran ;
• Mengerjakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan
kepada peserta PRAKERIN hingga tuntas ;
• Mengikuti
g
UJIAN AKHIR sebagai
g EVALUASI kemampuan
p
atau
SKILL yang didapatkan selama PRAKERIN ONLINE ;
• Segala sesuatu terkait PRAKERIN ONLINE baik itu aplikasi
class room,, bahan ajar
j dan tenaga
g TUTOR disiapkan
p
oleh
Industri dan peserta hanya mengikuti SOP (Standar
Operasional Prosedur) yang ada.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PIHAK INDUSTRI :
‐ Menyiapkan tenaga TUTOR untuk melayani peserta ;
‐ Menyiapkan aplikasi classroom online, bahan ajar dan
studi kasus sesuai materi keahlian ;
‐ Mendampingi peserta PRAKERIN dalam hal konsultasi
penguasaan
g
materi keahlian hingga
gg tuntas.
dalam p
PIHAK SEKOLAH :
‐ Menyiapkan guru pendamping ( ketua jurusan atau yang
g
kondisi dan keadaan PESERTA dalam
mewaliki)) untuk mengontrol
mengikuti program PREKERIN ONLINE sampai tuntas ;
‐ Membantu dalam hal komunkasi dengan pihak Industri apabila
menemui segala bentuk kendala proses PRAKERIN ONLINE ;
PESERTA SISWA/SISWI PRAKERIN ONLINE :
‐ Mengikuti dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan oleh pihak industri sampai tuntas ;
j mengikuti
g
UJIAN AKHIR kegiatan
g
PRAKERIN ONLINE
‐ Peserta wajib
mengukur kemampuan/ SKILL sebagai dasar NILAI SERTIFIKAT PRAKERIN.

HAL PENTING YANG WAJIB
DIPERHATIAKAN
• Pihak sekolah wajib memastikan untuk
menanamkan POLA KESADARAN yang SANGAT
TINGGI bagi PESERTA PRAKERIN ONLINE untuk
mengikuti
ik ti program hingga
hi
t t karena
tuntas,
k
GAGAL
pelaksanaan program ini banyak disebabkan
karena RENDAHNYA p
pola kesadaran dari p
perserta
siswa/ siswi ;
• Memastikan PERSYARATAN TEKNIS selalu teredia
oleh peserta PRAKERIN dan didukung oleh pihak
SEKOLAH agar membantu dalam penyelesaian
PROSES PRAKERIN ONLINE hingga tuntas.

TERIMA KASIH !!
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