
Petunjuk Teknis Pelaksanaan sidang ujian Praktek Kerja Jurnalistik secara daring 

 

1. Pelaksanaan ujian daring dilaksanakan di hari kerja dan dalam rentang jam kerja. 

2. Mahasiswa yang telah terjadwal, dapat langsung melaksanakan ujian daring. Waktu pelaksanaan 

ujiannya dikoordinasikan dengan dosen penguji yang telah ditentukan oleh Prodi Jurnalistik.  

3. Mahasiswa yang belum terjadwal sebelumnya dan telah memenuhi semua persyaratan dapat 

menghubungi bagian administrasi Prodi (Bu Cacih HP: 085659378461/ Bu Desi HP: 08989199924).  

Mahasiswa dapat menunjukkan approval dari dosen kordinator PKJ (Abie Besman HP: 08122302641) 

berupa screen shoot WA yang menunjukkan persetujuan pengganti sementara dari tanda tangan basah. 

4. Yang harus disiapkan sebelum menghubungi bagian administrasi adalah 

a. Laporan job dalam format pdf 

b. KRS 

c. Transkrip Nilai 

d. Link hasil karya 

5. Mahasiswa menyampaikan soft copy draft serta materi presentasi ujian kepada para dosen minimal 

seminggu sebelum pelaksanaan ujian daring. Presentasi dalam bentuk minimal Microsoft Powerpoint 

atau aplikasi lainnya. 

6. Pelaksanaan ujian daring dapat melalui video call WhatsApp, Zoom, Google Meet atau aplikasi lain yang 

memungkinkan para dosen dapat berinteraksi tatap muka dengan mahasiswa. Sebelum pelaksanaan ujian 

mahasiswa mengisi data ujian melalui link:http://bit.ly/DaftarSidangPraktekKerja 

7. Saat pelaksanaan ujian, mahasiswa mengenakan pakaian sopan. Sangat disarankan untuk menggunakan 

earphone agar suara lebih terdengar jelas.  Memastikan lingkungan sekitar kondusif seperti jaringan 

koneksi internet baik, laptop/HP dan baterai dalam kondisi prima dan suasana sekitar tenang. Disarankan 

tampilan belakang mahasiswa adalah tembok.  Mahasiswa berada dalam posisi duduk di kursi. 

8. Tahapan ujian seperti biasa yang dilaksanakan mulai dari pembukaan oleh dosen, presentasi mahasiswa, 

pertanyaan, masukan dan saran, penilaian sampai pengumuman nilai. 

9. Dosen pembimbing utama mengumpulkan nilai total dari para dosen yang lain dan menginput data ujian 

melalui link: http://bit.ly/NilaiJob 

10. Berkas administrasi seperti berita acara yang ditanda tangani dosen dan mahasiswa akan dibuat setelah 

kondisi normal. 

11. Hal-hal yang belum diatur disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi.   

Demikian petunjuk teknis ini semoga bermanfaat. Hatur Nuhun 

 

 

 

Dosen Kordinator PKJ 

Prodi Jurnalistik Fikom Unpad 

 

 

 

Abie Besman, S.Sos, M.Si 


