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PENJELASAN SISTEMATIKA LAPORAN 

A. Sampul / Cover  

Sampul / cover harus disertai dengan logo UMS.  

B. Bagian pendahuluan 

Judul laporan PKN 

Judul laporan PKN harus singkat, dan tepat menggambarkan isi laporan. 

Lembar pengesahan 

Lembar pengesahan merupakan bukti bahwa laporan PKN  telah disejutui oleh 

pembimbing dan mendapatkan pengesahan dari institusi tempat PKN serta Ketua 

Program Studi. 

Surat Keterangan PKN  

Surat keterangan PKN merupakan surat bukti pelaksanaan PKN yang diperoleh 

dari instansi/perusahaan tempat PKN. 

Kata pengantar 

Kata pengantar dapat memuat: 

a. Ungkapan rasa syukur atas selesainya penyusunan laporan. 

b. Tujuan penulisan laporan. 

c. Bila dalam pelaksanaan PKN dan penulisan terdapat kesulitan-kesulitan, hal 

tersebut perlu dikemukakan. 

d. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan 

PKN. 

e. Harapan-harapan penulis terhadap laporan PKN  yang dibuat. 

Abstraksi 

Sari berisi ikhtisar laporan yang meliputi gambaran singkat materi PKN, metode 

analisis dan hasil analisis, metode perancangan dan hasil perancangan, batasan 

implementasi dan implementasi, hasil analisis kinerja, kesimpulan, dan saran. 

Pada bagian akhir abstraksi, dituliskan kata-kata kunci yang digunakan dalam 

laporan. 

Daftar isi 

Daftar isi memuat semua bab/subbab/subsubbab dalam laporan dan diikuti 

dengan nomor halaman tempat bab/subbab/ subsubbab tersebut terdapat dalam 

laporan. 

Daftar tabel 

Daftar tabel berisi judul tabel dan nomor halaman tempat tabel tersebut 

terdapat dalam laporan. 
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Daftar gambar 

Daftar gambar berisi judul gambar disertai nomor halaman tempat gambar 

tersebut terdapat dalam laporan. 

 

C. Bagian tubuh laporan 

C.1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Latar belakang memuat keterangan-keterangan yang menyebabkan 

munculnya masalah. Perlu juga dikemukakan pentingnya masalah tersebut. 

Materi Praktek Kerja Nyata  

Bagian ini memuat materi PKN  secara umum yang diberikan oleh instansi 

atau perusahaan dan harus diselesaikan oleh mahasiswa. 

Manfaat Penelitian 

Bagian ini memuat uraian tentang manfaat dikembangkannya 

penyelesaian masalah sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang. 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menggambarkan secara singkat organisasi penulisan 

laporan, serta isi dari setiap bagiannya. 

 

C.2. Tempat Praktek Kerja Nyata  

Gambaran Umum 

Gambaran umum institusi memuat keterangan-keterangan yang berkaitan 

dengan instansi/perusahaan tempat PKN. Keterangan-keterangan tersebut dapat 

meliputi sejarah singkat instansi/perusahaan, bidang usaha, dan lain-lain. 

Struktur Organisasi 

Bagian ini memuat keterangan tentang struktur organisasi. Bagian 

organisasi (departemen/divisi) tempat Praktek Kerja Nyata  diulas lebih lengkap, 

termasuk hubungannya dengan bagian lain, serta tugas-tugasnya. 

 

C.3. Metodologi 

Bagian ini memuat uraian tentang langkah-langkah penyelesaian masalah 

selama melakukan PKN di instansi/perusahaan. Langkah-langkah tersebut harus 

disesuaikan dengan topik PKN.  
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C.4. Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Bagian ini memuat uraian tentang hasil dan bagaimana hasil tersebut 

dicapai dari setiap aktivitas yang dilakukan selama PKN. 

Pembahasan 

Bagian ini memuat pembahasan hasil aktivitas yang diperoleh selama 

melakukan PKN. Pembahasan dapat berupa uraian tentang mengapa hasil 

diperoleh, kelebihan (keunggulan) dan kelemahan penerapan hasil PKN bagi 

instansi/perusahaan. 

C.5. Kesimpulan dan saran 

Kesimpulan 

Bagian ini memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan rangkuman 

dari hasil analisis kinerja pada bagian sebelumnya. 

Saran 

Bagian ini berisi saran-saran yang perlu diperhatikan berdasarkan 

keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dan asumsi-asumsi yang dibuat 

selama pengembangan perangkat lunak. 

 

D. Bagian akhir 

Daftar pustaka 

Daftar pustaka memuat semua sumber kepustakaan yang digunakan dalam 

pelaksanaan dan pembuatan laporan PKN, baik berupa buku, majalah, maupun 

sumber-sumber kepustakaan lain. 

 

Lampiran 

Memuat keterangan, tabel, gambar, dan hal-hal lain yang perlu dilampirkan 

untuk memperjelas uraian dalam laporan. Jika dibuat manual pemakaian atau 

petunjuk teknis perangkat lunak yang dihasilkan, dokumen tersebut juga dilampirkan. 

Lampiran juga harus memuat berkas sebagai bukti pelaksanaan PKN yang terdiri 

dari berkas-berkas sebagai berikut: 

i. Sertifikat/Surat tanda selesai melaksanakan PKN yang telah ditandatangani dan 

distempel oleh pihak Perusahaan/Instansi seluruh anggota kelompok PKN. 

ii. Form Penilaian oleh Perusahaan/Instansi tempat PKN yang telah ditandatangani 

dan distempel oleh pihak Perusahaan/Instansi seluruh anggota kelompok PKN. 

iii. Lembar Konsultasi seluruh anggota kelompok PKN. 
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iv. Sertifikat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) seluruh anggota kelompok PKN. 

v. Kartu Seminar PKN seluruh anggota kelompok PKN. 

vi. Berita Acara Seminar Praktek Kerja Nyata 

vii. Presensi Peserta Seminar Praktek Kerja Nyata 

viii. Dokumentasi (foto)* 

 

 


