
  



SIMPI (SISTEM PRAKTIK INDUSTRI) merupakan sistem informasi yang mengatur 

tentang keperluan praktik industri mahasiswa dalam hal surat menyurat antara industri dengan 

Politeknik Indonusa Surakarta, maupun untuk pendataan mahasiswa yang melakukan praktik 

industri. 

 

A. Menu Admin 

1. Halaman Beranda 

 

Halaman Beranda hak akses Admin ini berisi ucapan selamat datang di sistem informasi praktik 

industri ini, sekaligus menampilkan flowchart untuk penggunaan sistem informasi ini. Dimulai 

dari login sampai logout, bagan ini memberikan gambaran tentang fitur apa saja yang ada di 

sistem. 

  



2. Halaman Input Kompetensi 

 

Halaman Input Kompetensi terdapat sub menu halaman Praktik Industri I dan Praktik Industri 

II. Salah satu contoh halaman yang ditampilkan diatas adalah Praktik Industri I, dimana data 

yang harus diinputkan juga sama dengan data yang harus diinput pada halaman Praktik Industri 

II. Data yang diinputkan antara lain prodi, kurikulum, kompetensi, dan urutan.  

 

3. Daftar Mahasiswa 

 



Halaman Daftar Mahasiswa menampilkan data mahasiswa yang akan melakukan praktik 

industri, tempat dimana praktik itu dilakukan, status diterima dari instansi dan status diterima 

dari prodi. Admin juga dapat mengubah atau menghapus data yang tidak sesuai, serta mencetak 

data tersebut. 

4. Download 

Pada menu download, Admin dapat mencetak data yang tersimpan dalam sistem praktik 

industri ini. Ada berbagai menu download berdasarkan fungsi penggunaannya, antara lain:  

 

a. Berkas PI 

 

Halaman Berkas PI memiliki sub menu Praktik Industri I, Praktik Industri II, dan Praktik 

Industri III. Gambar yang ditampilkan diatas adalah salah satu contoh halaman berkas PI, yaitu 

Praktik Industri I. Menu Praktik Industri menampilkan data mahasiswa seperti NIM, nama 

mahasiswa, nama perusahaan, status diterima instansi dan status diterima dari prodi. Halaman 

ini berguna untuk mencetak proposal praktik industri secara otomatis oleh Admin. 

  



b. Surat Balasan PI 

 

Halaman Surat Balasan PI memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Surat Balasan PI, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri, status diterima dari instansi, dan status 

diterima dari prodi. Halaman ini berguna untuk mencetak surat balasan secara otomatis oleh 

Admin. 

  



c. Surat Pengantar 

 

Halaman Surat Pengantar memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Surat Pengantar, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri, status diterima dari instansi, dan status 

diterima dari prodi. Halaman ini berguna untuk mencetak surat pengantar praktik industri 

secara otomatis oleh Admin. 

  



d. Amplop Surat 

 

Halaman Amplop Surat memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Amplop Surat, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan adalah NIM dan nama mahasiswa. 

Halaman ini berguna untuk mencetak cetak amplop secara otomatis oleh Admin. 

 

5. Input Nilai 

 



Halaman Input Nilai memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar di 

atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Input Nilai, yaitu Praktik Industri I. Halaman 

praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda waktu 

periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, dan 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri. Halaman ini berguna untuk mengedit atau 

menghapus nilai praktik industri mahasiswa oleh Admin. 

 

B. Prodi  

1. Beranda 

 

Halaman beranda pada hak akses Prodi berisi ucapan selamat datang di sistem informasi 

praktik industri ini, sekaligus menampilkan flowchart untuk penggunaan sistem informasi ini. 

Dimulai dari login sampai logout, bagan ini memberikan gambaran tentang fitur apa saja yang 

ada di sistem. 

  



2. Input Kompetensi 

 

Halaman Input Kompetensi terdapat sub menu halaman Praktik Industri I dan Praktik Industri 

II. Salah satu contoh halaman yang ditampilkan diatas adalah Praktik Industri I, dimana data 

yang harus diinputkan juga sama dengan data yang harus diinput pada halaman Praktik Industri 

II. Data yang diinputkan antara lain prodi, kurikulum, kompetensi, dan urutan.  

 

3. Daftar Mahasiswa 

 



Halaman Daftar Mahasiswa berguna untuk menampilkan data mahasiswa yang akan 

melakukan praktik industri, tempat dimana praktik itu dilakukan, status diterima dari instansi 

dan status diterima dari prodi. Prodi juga dapat mencetak data tersebut berdasarkan kategori 

kelas, baik pagi maupun petang. 

 

4. Download 

a. Berkas PI 

 

Halaman Berkas PI memiliki sub menu Praktik Industri I, Praktik Industri II, dan Praktik 

Industri III. Gambar yang ditampilkan diatas adalah salah satu contoh halaman berkas PI, yaitu 

Praktik Industri I. Menu Praktik Industri menampilkan data mahasiswa seperti NIM, nama 

mahasiswa, nama perusahaan, status diterima instansi dan status diterima dari prodi. Halaman 

ini berguna untuk mencetak proposal praktik industri secara otomatis oleh Prodi. 

  



b. Surat Balasan PI 

 

Halaman Surat Balasan PI memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Surat Balasan PI, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri, status diterima dari instansi, dan status 

diterima dari prodi. Halaman ini berguna untuk mencetak surat balasan secara otomatis oleh 

Prodi. 

  



c. Surat Pengantar 

 

Halaman Surat Pengantar memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Surat Pengantar, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri, status diterima dari instansi, dan status 

diterima dari prodi. Halaman ini berguna untuk mencetak surat pengantar praktik industri 

secara otomatis oleh Prodi. 

  



d. Amplop Surat 

 

Halaman Amplop Surat memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar 

di atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Amplop Surat, yaitu Praktik Industri I. 

Halaman praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda 

waktu periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan adalah NIM dan nama mahasiswa. 

Halaman ini berguna untuk mencetak cetak amplop secara otomatis oleh Prodi. 

 

5. Input Nilai 

 



Halaman Input Nilai memiliki sub menu yang sama seperti halaman sebelumnya. Gambar di 

atas adalah salah satu contoh halaman pada menu Input Nilai, yaitu Praktik Industri I. Halaman 

praktik industri I sama dengan halaman praktik industri yang lain, hanya berbeda waktu 

periodenya saja. Data mahasiswa yang ditampilkan antara lain NIM, nama mahasiswa, dan 

nama perusahaan dilaksanakannya praktik industri. Halaman ini berguna untuk mengedit atau 

menghapus nilai praktik industri mahasiswa oleh Prodi. 

 

6. Berkas Monitoring 

 

Halaman Berkas Monitoring hanya berfungsi untuk mendownload berkas monitoring (format 

docx) seperti yang terlihat pada gambar di atas. 

  



C. Mahasiswa 

1. Beranda 

 

Halaman beranda pada hak akses Mahasiwa berisi ucapan selamat datang di sistem informasi 

praktik industri ini, sekaligus menampilkan flowchart untuk penggunaan sistem informasi ini. 

Dimulai dari login sampai logout, bagan ini memberikan gambaran tentang fitur apa saja yang 

ada di sistem. 

 

2. Form Praktik Industri I 

 



Halaman Form Praktik Industri I berfungsi untuk mengisi data nama perusahaan tempat 

dilaksanakannya Praktik Industri I, dan menampilkan status diterima dari instansi tersebut juga 

status diterima dari prodi. 

 

3. Form Praktik Industri II 

 

Halaman Form Praktik Industri II sama fungsinya seperti halaman form praktik industri I, yaitu  

untuk mengisi data nama perusahaan tempat dilaksanakannya Praktik Industri II, dan 

menampilkan status diterima dari instansi tersebut juga status diterima dari prodi. 

 

4. Buku Agenda 

 



Halaman Buku Agenda hanya berfungsi untuk mendownload file buku agenda format pdf 

seperti yang terlihat pada gambar di atas. 

 

5. Buku Pedoman 

 

Halaman Buku Pedoman hanya berfungsi untuk mendownload file buku panduan format pdf 

seperti yang terlihat pada gambar di atas. 

 


