UPT . PENGEMBANGAN PROFESI
( UP3 )

Profil Singkat
UP3 merupakan Unit Pelaksana Teknis yang bertugas melakukan perencanaan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengembangan praktik pengalaman lapangan (PPL) bagi
mahasiswa IKIP Veteran Semarang. PPL bertujuan untuk mendapatkan pemahaman
secara faktual di lapangan sebagai wahana terbentuknya tenaga kependidikan yang
memiliki seperangkat pengetahuan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya
serta mampu menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran baik di
sekolah maupun di luar sekolah.
PPL wajib di ikuti oleh mahasiswa IKIP Veteran Semarang dalam rangka membentuk
lulusan calon guru yang Profesional sesuai standart profesi guru yang telah ditetapkan
dalam PP 14 Tahun 2005

dan UU No.14 Tahun 2005 yaitu seorang guru yang

profesional harus mempunyai kompetensi pada Pedagogic, Kepribadian Sosial dan
Profesional.
Pengembangan PPL meliputi : menginventarisasi dan mengkaji karakteristik utama dari
berbagai model pembelajaran, mengembangkan narasi contoh-contoh model kegiatan
pembelajran untuk setiap bidang studi (mata pelajaran di berbagai jenjang pendidikan
dan memproduksi media contoh-contoh model kegiatan pembelajaran untuk setiap
bidang studi di berbagai jenjang pendidikan.
Pelayanan PPL meliputi : mengkaji dan menganalisis isi dan tujuan program lapangan
sesuai dengan tuntutan perkembangan kompetensi profesional guru dan atau tenaga
kependidikan, merumuskan secara jelas tugas-tugas dan kegiatan mahasiswa dalam
pelaksanaan

program

pengalaman

lapangan

yang

menunjang

pembentukan

kompetensi profesional guru dan atau tenaga kependidikan, membina kemitraan
dengan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lain dalam rangka

penyiapan tempat penyelenggaraan program pengalaman lapangan yang berkualitas,
bekerja sama dengan pimpinan jurusan/program studi dalam dalam pemberian
pengalaman awal yang berkualitas bagi mahasiswa kependidikan agar siap mengikuti
program pengalaman lapangan dan menyediakan pelayanan yang berkualitas dalam
rangka

penyelenggaraan

program

pengalaman

lapangan

yang

bermutu

bagi

mahasiswa kependidikan IKIP Veteran Semarang.
Visi
Unit penyelenggara program pengalaman lapangan yang handal bagi mahasiswa
dalam menunjang perwujudan salah satu aspek visi dan misi IKIP Veteran Semarang.

Misi
1. Menginventarisasi

dan

mengkaji

karakteristik

utama

dari

berbagai

model

pembelajaran.
2. Mengkaji dan menganalisis isi dan tujuan program lapangan sesuai dengan tuntutan
perkembangan kompetensi profesional guru.
3. Merumuskan secara jelas tugas-tugas dan kegiatan mahasiswa dalam pelaksanaan
program

pengalaman

lapangan

yang

menunjang

pembentukan

kompetensi

profesional guru.
4. Membina kemitraan dengan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lain
dalam rangka penyiapan tempat penyelenggaraan program pengalaman lapangan
yang brkualitas.
5. Bekerja sama dengan pimpinan jurusan/program studi dalam dalam pemberian
pengalaman awal yang berkualitas bagi mahasiswa agar siap mengikuti program
pengalaman lapangan.
6. menyediakan pelayanan yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan program
pengalaman lapangan yang bermutu bagi mahasiswa IKIP Veteran Semarang.

