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1. KETENTUAN UMUM 

1. Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah program praktek kerja di perusahaan/industri/instansi 

sebagai beban SKS yang harus diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Program Studi 

Informatika untuk melengkapi pengetahuan teori yang diperoleh di bangku perkuliahan. 

2. Besarnya kredit PKN menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku yaitu 4 SKS. 

3. Konten/materi PKN harus relevan dengan rumpun bidang Teknik Informatika. 

4. Pengajuan PKN dapat dilakukan sebelum/sesudah mengambil program PKN 

pada Kartu Rencana Studi (hanya diperbolehkan mengambil satu kali saja selama 

menjadi Mahasiswa Informatika UMM) 

5. Hasil akhir dari PKN adalah Laporan Akhir PKN yang disetujui oleh Pembimbing 

Lapangan dan Dosen Pembimbing, serta telah mendapat pengesahan dari Koordinator 

PKN dan Ketua Program Studi. 

6. Sertifikat PKN dapat diunduh di sistem ketika peserta telah menyelesaikan kegiatan PKN 

dan telah menyelesaikan tanggungan yang ada pada poin nomor 5. 

7. Pembayaran PKN secara otomatis masuk kedalam tagihan SPP saat telah memprogram 

PKN di Kartu Rencana Studi. 

 

2. PESERTA PKN 

1. Peserta Praktek Kerja Nyata adalah mahasiswa aktif Program Studi Informatika yang 

telah menempuh sekurang-kurangnya 90 SKS, serta telah lulus matakuliah Metode 

Penelitian. (*untuk sementara tidak diberlakukan). 

2. Peserta dapat melakukan PKN secara perorangan atau berkelompok dengan jumlah 

maksimal anggota sebanyak 4 (empat) orang. 

3. Di dalam 1 (satu) kelompok, boleh terdiri dari mahasiswa dengan angkatan yang berbeda. 

4. Sedangkan bagi Peserta yang melakukan Ekuivalensi PKN tidak ada batasan kelompok 

ataupun angkatan.  

 

3. WAKTU PELAKSANAAN PKN 

1. PKN dapat dilaksanakan kapanpun selama tidak mengganggu aktifitas perkuliahan. 

2. PKN dilaksanakan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari. 

3. Untuk Peserta yang melakukan ekuivalensi PKN tidak terikat waktu pelaksanaan PKN, 

karena menyesuaikan aturan Ekuivalensi-nya. 
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4. LOKASI PKN 

1. PKN dapat dilaksanakan di dalam kota, luar kota, atau luar negeri. 

2. Lokasi pelaksanaan PKN adalah perusahaan/instansi/industri/lembaga/institusi sejenis 

yang berbadan hukum,  atau usaha rintisan yang kredible berdasarkan hasil evaluasi 

koordinator PKN. 

3. Lokasi PKN dipilih sendiri oleh peserta atas persetujuan koordinator PKN. 

4. Bagi peserta yang melaksanakan Ekuivalensi PKN, poin nomor 3 dapat dilewati. 

 

5. PELAKSANAAN PKN 

5.1. Pendaftaran PKN 

1. Sebelum melakukan pendaftaran PKN, mahasiswa diharapkan melakukan 

register/sign up akun di menu sign-up yang telah tersedia di sistem informasi PKN 

di alamat http://simanta.informatika.umm.ac.id/pkn (akun dapat dipakai ketika 

sudah di validasi oleh koordinator PKN). 

2. Peserta melakukan pendaftaran pelaksanaan PKN baik perseorangan maupun 

bekelompok melalui sistem informasi PKN di alamat 

http://simanta.informatika.umm.ac.id/pkn  

3. Setiap peserta diwajibkan mengisi identitas diri, riwayat studi, dan portofolio di 

Sistem Informasi PKN. 

4. Untuk peserta yang melaksanakan PKN secara berkelompok, maka ketua 

kelompok harus mendaftarkan anggota kelompoknya. Sedangkan untuk peserta 

yang melaksanakan PKN secara perseorangan, maka dia akan secara otomatis 

berperan sebagai ketua kelompok. 

5. Ketua kelompok memilih lokasi PKN. 

6. Koordinator PKN melakukan verifikasi pendaftaran PKN. 

7. Peserta mengajukan surat permohonan PKN dan Proposal PKN melalui Program 

Studi secara offline (pemberian nomor surat, persetujuan Ketua Program Studi, 

stempel, dan TTD) ke perusahaan/instansi/ industri/lembaga/institusi yang 

diinginkan sebagai lokasi PKN (tata cara meminta signature online dapat dilihat 

pada poin 5.4.). Sebagai catatan, Surat Permohonan/Pengantar PKN dan 

Template Proposal PKN (jika dibutuhkan) akan muncul di akun ketua 

kelompok dan dapat di unduh setelah pendaftaran di verifikasi oleh koordinator 

PKN atau dapat diunduh disini https://s.id/template-pkn-2021. Bagi peserta yang 

http://simanta.informatika.umm.ac.id/pkn
http://simanta.informatika.umm.ac.id/pkn
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menempuh Ekuivalensi PKN tidak diperlukan surat pengantar dan langsung saja 

ke poin nomor 10.  

8. Harap di cek data dan infomasi yang ada di Surat Permohonan/Pengantar dan 

Proposal PKN agar sesuai data dan informasi saat ini. 

9. Kemudian, peserta mengirimkan surat permohonan PKN dan Proposal kepada 

lokasi PKN (jika dibutuhkan). 

10. Koordinator PKN menerima surat balasan dari lokasi PKN yang telah di upload di 

https://s.id/surat-balasan-pkn oleh peserta (sementara soft file karena kondisi 

pandemic dan usahakan format *PDF) dan melakukan verifikasi pelaksanaan 

PKN (diterima atau ditolak). Bagi peserta yang melakukan ekuivalensi PKN, dapat 

upload Dokumen (Surat Tugas atau semacamnya) di link yang sama sebagai 

pengganti surat balasan PKN (usahakan format *PDF).  

11. Apabila pengajuan PKN diterima oleh perusahaan/instansi/industri/ 

lembaga/institusi, maka koordinator PKN akan menunjuk 1 (satu) orang dosen 

pembimbing untuk membimbing peserta tersebut. Pembimbing PKN bagi yang 

menempuh Ekuivalensi akan menyesuaikan dari dokumen Surat Balasan yang 

telah di upload sebelumnya. 

12. Apabila pengajuan PKN ditolak, maka peserta kembali ke langkah awal (Langkah 

1). 

5.2. Pelaksanaan dan Pembimbingan PKN 

1. Selama pelaksanaan PKN, peserta dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing, 

dan 1 (satu) orang pembimbing lapangan dari perusahaan/instansi/industri/lembaga 

atau institusi.  

2. Bagi peserta yang melakukan ekuivalensi PKN, dosen pembimbing PKN dan 

Pembimbing Lapangan dapat menyesuaikan dari dokumen yang telah di upload. 

Apabila tidak ada dosen Pembimbing PKN atau Pembimbing Lapangan nantinya akan 

ditentukan oleh Koordinator PKN.  

3. Seluruh anggota kelompok wajib mengisi laporan harian selama pelaksanaan PKN 

melalui sistem informasi PKN. 

4. Pembimbingan PKN dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali tatap muka. (opsional selama 

pandemi). Berlaku untuk PKN Reguler maupun Ekuvalensi.  

5. Peserta wajib mengupload laporan akhir PKN yang telah diperiksa dan disetujui oleh 

pembimbing lapangan dan dosen pembimbing PKN, serta disahkan oleh Koordinator 

PKN dan diketahui oleh Ketua Program Studi, ke Sistem Informasi PKN. 
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6. Laporan akhir PKN harus sudah diupload ke Sistem Informasi PKN, selambat-

lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PKN. (opsional, tergantung kondisi) 

7. Sebagai tambahan, Template Laporan Akhir, Form Penilaian Instansi, dan Lembar 

Asistensi dapat di unduh di akun ketua atau anggota pada menu Laporan atau dapat 

diunduh disini https://s.id/template-pkn-2021. Noted: harap perhatikan data dan 

informasi yang ada, sesuaikan dengan data dan informasi saat ini. 

 

5.3. Penilaian PKN 

1. Setelah pelaksanaan PKN selesai, pembimbing lapangan memberikan nilai kepada 

setiap peserta sesuai kriteria penilaian. 

2. Tiap peserta mengupload kelengkapan berkas PKN melalui sistem informasi PKN. 

3. Berkas yang harus diupload antara lain : 

 Scan lembar pengesahan laporan akhir PKN 

 Scan lembar persetujuan laporan akhir PKN 

 Scan KSM yang telah diprogram Mata Kuliah PKN 

 Scan kuitansi pembayaran HER-Registrasi + SPP saat memprogram PKN 

 Laporan Akhir PKN 

4. Untuk template lembar pengesahan dan lembar persetujuan laporan akhir PKN dapat 

dilihat di file Template Laporan Akhir PKN pada sistem atau dapat diunduh disini 

https://s.id/template-pkn-2021. Noted: harap perhatikan data dan informasi yang 

ada, sesuaikan dengan data dan informasi saat ini. 

5. Dosen pembimbing PKN memberikan nilai kepada setiap peserta sesuai kriteria 

penilaian. 

6. Dosen pembimbing PKN melakukan validasi berkas PKN. 

7. Setiap peserta dapat mencetak sertifikat PKN secara mandiri, sertifikat PKN disahkan 

oleh Ketua Program Studi. 

8. Koordinator PKN menyerahkan rekapitulasi nilai kepada tenaga kependidikan/tata 

usaha program studi untuk diinputkan ke sistem informasi manajemen administrasi 

akademik. 

9. Peserta dikategorikan tidak lulus, jika : 

 Yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan PKN sesuai dengan tahapan-

tahapan yang berlaku. 

 Melanggar peraturan akademik yang telah ditetapkan oleh universitas. 
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10. Apabila peserta dinyatakan tidak lulus, maka peserta kembali ke langkah awal (5.1). 

11. Bagi yang melakukan ekuivalensi PKN, nilai akhir menyesuaikan dari hasil 

ekuivalensi.  

 

5.4. Signature Online Koordinator PKN dan Kaprodi 

1. Saat hendak meminta signature online, harap ketua ataupun anggota 

kelompok telah memasukkan signature digitalnya ke dalam dokumen yang 

akan di upload. 

2. Usahakan dokumen yang akan di upload dalam format *PDF. 

3. Berikut ini link yang bisa digunakan :  

a. untuk ACC dan TTD surat pengantar PKN dapat di upload di link 

berikut https://s.id/acc-ttd-surat-pengantar 

b. untuk TTD Proposal PKN dapat di upload di link berikut https://s.id/ttd-

proposal-pkn-if-umm  

c. untuk TTD Laporan Akhir PKN dapat di upload di link berikut 

https://s.id/ttd-laporan-akhir-pkn  

4. Untuk download Surat Pengantar yang sudah di ACC dan TTD dapat dilihat di 

link berikut https://s.id/surat-pengantar-pkn 

5. Untuk download Proposal PKN yang sudah TTD Koord. PKN dan Kaprodi 

dapat dilihat di link berikut https://s.id/proposal-pkn 

6. Untuk download Laporan Akhir PKN yang sudah TTD Koord. PKN dan 

Kaprodi dapat dilihat di link berikut https://s.id/laporan-akhir-pkn  

 

6. Ekuivalensi PKN 

Jika mahasiswa memiliki prestasi pada bidang yang berkaitan dengan IT, maka kegiatan 

tersebut dapat diekuivalensi sebagai kegiatan PKN dengan persetujuan program studi atau yang 

sudah ditentukan di web informatika dan dapat diakses di link 

https://informatika.umm.ac.id/id/pages/program-ekuivalensi-mahasiswa.html. Sehingga 

beberapa ketentuan umum yang telah dibuat akan gugur dan menyesuaikan syarat ekuivalensi. 

 

7. Frequently Asked Questions (FAQ) 

 Saya sudah mengirim proposal & surat pengantar ke perusahaan, tapi tidak ada 

tanggapan sampai sekarang Pak. Harus berapa lama saya menunggu? 

https://informatika.umm.ac.id/id/pages/program-ekuivalensi-mahasiswa.html
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21 hari (sesuai dengan yang ada di surat pengantar). Jika dalam waktu yang 

ditentukan belum ada tanggapan berupa penerimaan atau penolakan ataupun kejelasan 

dari perusahaan, maka otomatis Anda dapat mengajukan pendaftaran PKN ulang.  

 Di perusahaan tempat saya mendaftar, hanya menerima 1 orang pak, yaitu saya. 

Sedangkan kelompok kami ada 4 orang. Bagaimana sebaiknya? 

Ada 2 pilihan.  

1. Pertama, Anda keluar dari kelompok Anda dan melanjutkan PKN di 

perusahaan tersebut secara mandiri. Sedangkan kelompok Anda mencari 

perusahaan yg lain. Tapi sebelumnya, koordinasikan dengan koordinator PKN 

tentang hal tersebut agar nama kelompok Anda bisa dipisah. 

2. Kedua, Anda mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, dan bersama-sama 

dengan kelompok Anda mencari lokasi PKN yang baru 

 Pak, saya sudah ditolak/diterima oleh instansi tempat saya mendaftar. Tapi 

hanya lewat telepon/lisan. Tidak ada buktinya Pak. Bagaimana sebaiknya? 

1. Jika Ditolak, hubungi koordinator PKN untuk proses verifikasi data.  

2. Jika Diterima, Anda wajib meminta surat penerimaan. Jika perusahaan 

menjanjikan surat akan diberikan tapi tidak dalam waktu dekat, Anda 

dapat menghubungi koordinator PKN untuk diberikan dosen pembimbing. 

 Di tempat saya PKN, saya tidak ditempatkan di bagian IT Pak. Bagaimana nanti 

saya mengisi laporan harian saya? 

Silahkan berkoordinasi dengan dosen pembimbing Anda 

 Pak, kampus masuk tanggal 20 Februari. Sedangkan PKN saya berakhir tanggal 

25. Apakah saya boleh mengajukan izin tidak masuk kuliah? 

Silahkan berkoordinasi dengan dosen pengampu mata kuliah masing-masing. Prodi 

hanya akan menghimbau dosen untuk memberikan keringanan bagi mahasiswa yg 

masih melaksanakan PKN di minggu pertama perkuliahan. Selanjutnya bergantung 

dosen pengampu masing-masing. 

 


