
PETUNJUK PENDAFTARAN PRAKTEK KERJA LAPANG ONLINE 

POLITEKNIK NEGERI JEMBER 
 

1. Mahasiswa membuka laman http://sim-online.polije.ac.id. Akan muncul halaman 

Login seperti berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Setelah mahasiswa Login, maka akan muncul halaman utama dan kemudian pilih 

menu Akademik  Pendaftaran PKL, sehingga akan muncul halaman berikut ini : 

 

 
 

 

 

Pilih menu : 

Akademik  Pendaftaran PKL 

http://online-sim.polije.ac.id/


 

3. Pilih Menu Akademik  Pendaftaran PKL, sehingga akan muncul halaman berikut 

ini : 

 

 
 

4. Setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengusulkan tempat PKL dan 

anggotanya (maksimal 4 mahasiswa anggota, sehingga total terdapat 5 mahasiswa 

dalam satu kelompok).  

5. Bagi mahasiswa yang melakukan pendaftaran PKL secara online, proses pendaftaran 

cukup dilakukan oleh satu orang mahasiswa perwakilan dalam kelompok tersebut. 

Data mahasiswa dalam kelompok tersebut akan muncul di halaman form 

pendaftaran PKL masing-masing mahasiswa tersebut. 

6. Untuk mengusulkan tempat PKL Mahasiswa, maka langkah pertama adalah : 

a. Isikan Nama Institusi tempat PKL. 

b. Isikan Alamat tempat PKL. 

c. Isikan Waktu Pelaksanaan PKL. 

d. Upload file berkas Surat Pendukung PKL (misal : Surat Keterangan Telah 

Diterima PKL di Instansi tsb) dalam bentuk PDF ukuran maks 1 MB. 

e. Kemudian klik tombol TAMBAH TEMPAT PKL. 

  

Isikan Nama Institusi tempat PKL 

Isikan Alamat tempat PKL 

Isikan Waktu Pelaksanaan PKL 

Upload file berkas Surat 

Pendukung PKL (misal : Surat 

Keterangan Telah Diterima 

PKL di Instansi tsb). 

File PDF ukuran maks 1 MB 

Tombol Tambah Tempat PKL 



7. Langkah selanjutnya adalah mengisi data tentang : 

a. Isian apakah pernah mengikuti Program Kewirausahaan (KWU)  diisi 

Iya/Tidak 

b. Isian apakah Program MKU tsb sesuai/relevan dengan bidang anda  diisi 

Iya/Tidak 

c. Isian apakah pernah Mengikuti PKL Cicilan  diisi Iya/Tidak 

d. Isian berapa Lama PKL Cicilan yang anda ikuti  diisi lamanya kegiatan PKL 

Cicilan (dalam bulan)  

 

 
  

  

Isian data individu tentang PKL 



8. Langkah berikutnya adalah menambahkan anggota dalam kelompok, yaitu dengan 

cara : 

a. Masukkan NIM Mahasiswa pada kolom isian NIM  

b. Klik tombol Tambah Anggota 

c. Lakukan hal yang sama pada poin (a) dan (b) untuk menambahkan jumlah 

anggota mahasiswa dalam satu kelompok 

d. Kemudian klik tombol Simpan Isian Individu 

 

 
 

e. Bagi mahasiswa yang telah dimasukkan ke dalam kelompok tersebut, maka 

data mahasiswa yang bersangkutan juga akan muncul di halaman form 

pendaftaran PKL mahasiswa tersebut. Sehingga, bagi mahasiswa yang 

melakukan pendaftaran PKL secara online ini cukup dilakukan oleh satu orang 

mahasiswa perwakilan dalam kelompok tersebut. 

f. Berikut tampilan data anggota kelompok PKL Mahasiswa : 

 

Isikan NIM Mahasiswa anggota 

kelompok 

Klik tombol Simpan Isian Individu 



 
  

Data kelompok PKL Mahasiswa 



 

9. Berikutnya adalah Koordinator PKL dari masing-masing Program Studi akan 

melakukan validasi terhadap usulan Tempat PKL dari masing-masing mahasiswa.  

10. Usulan Tempat PKL yang diusulkan oleh mahasiswa dapat disetujui atau ditolak oleh 

Koordinator PKL.  

11. Berikut tampilan Usulan Tempat PKL yang telah divalidasi dan disetujui oleh 

Koordinator PKL : 

 

 
 

12. Kemudian mahasiswa dapat mencetak Kartu Kendali Bimbingan PKL dengan 

melakukan tombol klik Cetak Kartu Kendali Hal Depan dan Cetak Kartu Kendali Hal 

Belakang.  

Catatan :  Kartu Kendali Bimbingan PKL ini dicetak dengan menggunakan kertas 

bufallo A4 bolak-balik. Warna kertas disesuaikan dengan ketentuan 

dari masing-masing program studi. 

 

13. Berikutnya mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan PKL sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan di tempat PKL yang telah disetujui. 

14. Bagi Usulan Tempat PKL yang ditolak, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib 

melakukan proses pendaftaran dari awal kembali.  

Status Usulan PKL Mahasiswa 

Cetak Kartu Kendali 

Bimbingan PKL 


