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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.,  

Puji syukur kami ucapkan atas limpahan rahmat Allah SWT atas 

terlesaikannya Buku Pedoman Internship Tahun 2019 Program Studi Ilmu 

Pemerintahan. Saya selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan 

mengucapkan selamat kepada Anda pemilik buku pedoman ini. Sebagai 

pemilik buku pedoman ini berarti Anda sudah layak secara akademis sebagai 

mahasiswa peserta internship Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 

Ekonomi dan Sosial, Universitas AMIKOM Yogyakarta. Semoga buku pedoman 

ini dapat bermanfaat membantu Anda dalam proses internship. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Bagian 1 

Definisi, Tujuan, dan Waktu Pelaksanaan 
 

1.1. DEFINISI : 

a) Internship adalah kegiatan intra-kurikuler yang menjadi bagian dari 

aktivitas perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta dimana 

mewajibkan mahasiswa untuk melakukan pengamatan dan praktik 

kerja di sebuah instansi/perusahaan/lembaga yang berlokasi di 

Indonesia. 

b) Mahasiswa internship adalah mahasiswa strata satu (S1) Program Studi 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM 

Yogyakarta yang dinyatakan layak untuk menempuh internship sesuai 

dengan persyaratan yang telah ditentukan. 

c) Dosen pembimbing internship (DPI) adalah dosen tetap Program Studi 

Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM 

Yogyakarta yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan 

dimana melekat tugasnya secara garis besar yakni membimbing 

mahasiswa dalam proses internship. 

d) Penanggung Jawab Lapangan (PJL) adalah orang yang ditunjuk oleh 

mitra internship untuk menjadi narahubung monitoring pelaksanaan 

internship mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 

AMIKOM Yogyakarta. 

e) Mitra internship adalah sebuah instansi/perusahaan/lembaga yang 

berlokasi di wilayah Negara Indonesia yang telah menyatakan 

kesediaannya menjadi lokasi internship bagi mahasiswa internship 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial 

Universitas AMIKOM Yogyakarta selanjutnya dapat disebut sebagai 

mitra internship. 
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1.2. TUJUAN : 

Tujuan pelaksanaan internship sebagai berikut: 

a) Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan (teori) yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan 

di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial 

Universitas AMIKOM Yogyakarta dalam bentuk kontribusi penyelesaian 

masalah yang dihadapi oleh mitra internship. 

b) Memberikan pengalaman adaptasi mahasiswa pada kultur dunia 

industri yang lebih mengedepankan kemampuan profesionalitas kerja. 

c) Memperkenalkan calon lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta kepada 

dunia industri dalam upaya menjamin keberlangsungan karir 

mahasiswa. 

Selanjutnya tujuan disusunnya Buku Pedoman Internship sebagai berikut: 

a) Bagi mahasiwa internship: dapat memahami, menaati, dan menjalankan 

setiap tugas dan tanggung jawabnya secara jelas dalam proses 

internship. 

b) Bagi pengurus prodi dan DPI: dapat memberikan bimbingan dan 

pelayanan kepada mahasiswa internship dengan lebih cepat dan akurat. 

c) Bagi mitra internship: dapat memfasilitasi mahasiswa internship untuk 

mencapai target dari proses internship. 

 

1.3. WAKTU PELAKSANAAN : 

a) Dilaksanakan pada libur akhir semester berjalan. 

b) Jangka waktu pelaksanaan internship minimal 1 bulan atau setara 25 

hari kerja. 

c) Mahasiswa peserta internship harus menaati ketentuan waktu kerja dari 

mitra internship baik dari segi hari kerja per minggu, jam kerja per hari, 

waktu istirahat, dan ketentuan lainnya. 
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Bagian 2 

Mahasiswa Peserta Internship 

 

2.1. PERSYARATAN MAHASISWA PESERTA INTERNSHIP : 

a) Telah selesai menempuh minimal 90 Satuan Kredit Semester (SKS) atau 

minimal selesai menempuh semester V. 

b) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak kurang dari 2.00. 

c) Tercatat sebagai mahasiswa berstatus aktif pada tahun akademik 

berjalan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas AMIKOM 

Yogyakarta. 

d) Tidak sedang menjalani sanksi akibat pelanggaran akademik tertentu. 

e) Mahasiswa wajib menyerahkan salinan/softfile dokumen sebagai 

berikut:  

 Bukti KRS Semester Berjalan 

 Transkrip Nilai Keseluruhan 

 Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 

Upload dokumen melalui link berikut http://bit.ly/PermohonanInternshipProdiIP 

 

2.2. TUGAS MAHASISWA PESERTA INTERNSHIP : 

2.2.1. Pembekalan Internship 

a) Mahasiswa peserta internship wajib mengikuti kuliah pembekalan 

internship yang diselenggarakan oleh pengelola Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM 

Yogyakarta. 

b) Mahasiswa peserta internship berhak memperoleh penjelasan terkait 

keseluruhan proses internship pada Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

 

 

 

http://bit.ly/PermohonanInternshipProdiIP
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2.2.2. Penentuan Lokasi Internship 

a) Mahasiswa peserta internship menentukan instansi sebagai lokasi 

internship secara mandiri. Dengan memperhatikan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Lokasi internship menerima mahasiswa peserta internship dan 

bersedia memfasilitasi kegiatan mahasiswa peserta internship. 

 Dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi khusus pandemi 

covid-19, mahasiswa peserta internship wajib memastikan bahwa 

instansi sebagai lokasi internship menerima dan mampu 

memfasilitasi kegiatan internship mahasiwa. 

b. Lokasi internship merupakan instansi resmi yang memiliki 

pengakuan hukum (diutamakan instansi pemerintah). 

c. Lokasi internship tidak sedang berstatus bermasalah dalam 

kaitannya dengan hukum. 

b) Mahasiswa peserta internship peserta internship mengisi dan 

menyerahkan formulir permohonan internship (lampiran I) yang 

dilengkapi dengan dokumen pra survey (lampiran II) mitra internship 

untuk selanjutnya menjadi pertimbangan persetujuan sebagai lokasi 

internship oleh pengelola Prodi. 

c) Dalam hal pengajuan pra survey internship, mahasiswa berhak 

memperoleh surat pengantar pra survey internship (lampiran III) dari 

Pengelola Program Studi Ilmu Pemerintah melalui Sekretariat Fakultas 

Ekonomi dan Sosial untuk pemenuhan persyaratan administrasi mitra 

internship (jika diperlukan). 

d) Jika telah disetujui, selanjutnya mahasiswa menyerahkan formulir 

kesediaan mitra internship (lampiran IV) dari mitra internship. Bukti 

kesediaan mitra internship dapat juga dibuktikan dengan surat 

keterangan sejenis dari instansi/perusahaan/lembaga yang menyatakan 

sebagai mitra internship. Wajib mencantumkan identitas PJL yang 

ditunjuk oleh mitra internship. 
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e) Pada poin c, jika mitra internship minta dilampirkan proposal internship 

maka mahasiswa terlebih dahulu harus menyusun proposal internship 

sebagaimana ketentuan pada 2.2.3 dan format proposal sebagaimana 

lampiran V. 

f) Mahasiswa peserta internship berhak memperoleh 1 (satu) DPI yang 

telah ditunjuk oleh pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

 

2.2.3. Penyusunan Proposal Internship 

a) Mahasiswa peserta internship wajib menyusun proposal internship 

dengan bimbingan dari DPI sesuai ketentuan sistematika dan isi (format 

proposal) sebagaimana lampiran V. 

b) Mahasiswa peserta internship wajib melakukan proses pembimbingan 

proposal internship minimal 2 (dua) kali pertemuan, dibuktikan dengan 

kartu kontrol pembimbingan internship (lampiran VI). 

c) Kelayakan proposal internship dibuktikan dengan bukti persetujuan/acc 

(accepted) proposal internship dari DPI. 

d) Bukti persetujuan/acc (accepted) proposal internship berupa tanda 

tangan dan nama terang DPI disertai tanggal, bulan dan tahun 

persetujuan pada halaman pengesahan proposal internship (lampiran 

VII). 

e) Mahasiswa peserta internship menyampaikan salinan/fotocopy bukti 

acc (accepted) proposal internship kepada sekretaris prodi. 

f) Mahasiswa peserta internship berhak memperoleh surat pengantar 

internship dengan mengajukan permohonan melalui Sekretariat 

Fakultas Ekonomi dan Sosial untuk selanjutnya disampaikan kepada 

mitra internship (lampiran VIII). Format surat pengantar internship dan 

dokumen pendukung lainnya dapat juga menyesuaikan permintaan 

mitra internship. 
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2.2.4. Pelaksanaan Internship 

a) Mahasiswa peserta internship wajib menjaga nama baik almamater 

Universitas AMIKOM Yogyakarta dan instansi mitra/lokasi internship. 

b) Mahasiswa peserta internship tidak diperkenankan secara sepihak 

memutus ataupun menghentikan aktivitas internship tanpa diketahui 

dan persetujuan dari DPI dan PJL. 

c) Mahasiswa peserta internship wajib melaksanakan Internship dengan 

ketentuan jumlah hari dan jam kerja, sebagai berikut: 

a. Menyelesaikan 2.800-3.200 menit (setara 4 SKS) aktivitas internship. 

b. Aktivitas internship dilakukan 5 (lima) hari kerja seminggu (1 bulan, 

25 hari kerja kalender nasional) atau sesuai dengan ketentuan mitra 

internship.  

d) Mahasiswa peserta internship wajib mengisi jurnal harian (lampiran IX) 

beserta bukti kegiatan yang menjelaskan aktivitas harian mahasiswa. 

Pada setiap akhir minggu wajib ditandatangani oleh PJL mitra 

internship dan mahasiswa wajib menyampaikan jurnal harian kepada 

DPI (dengan format scan .pdf dikirimkan email DPI atau sesuai 

kesepakatan dengan DPI). 

e) Mahasiswa peserta internship diutamakan dapat hadir secara fisik di 

lokasi internship sesuai dengan ketentuan jangka waktu pelaksanaan 

sebagaimana poin 1.3.b. 

f) Dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi khusus pandemi covid-19, 

pelaksanaan poin c mahasiswa peserta internship wajib menjalankan 

protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dan anjuran pemerintah, 

secara khusus lokasi internship. 

g) Dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi tertentu lainnya, 

mahasiswa peserta internship dipersilahkan untuk melakukan aktivitas 

internship dengan tidak hadir secara fisik di lokasi internship, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Diketahui dan disetujui oleh PJL. 
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b. Tetap menjalankan aktivitas internship dengan dibuktikan pada 

pengisian jurnal harian sebagaimana dijelaskan pada poin b.  

h) Jika mahasiswa peserta internship berhalangan hadir maka wajib 

menyampaikan ijin yang diketahui oleh PJL. 

i) Mahasiswa peserta internship berhak menyampaikan kesulitan, 

hambatan, keluhan dan konsultasi lain terkait pelaksanaan internship 

kepada DPI. 

j) Pada akhir pelaksanaan internship, PJL mitra internship mengisi 

Formulir Kinerja Pelaksanaan Internship (lampiran X) untuk 

selanjutnya diserahkan kepada sekretaris prodi. 

k) Mahasiswa peserta internship wajib meminta surat keterangan telah 

menjalankan internship yang resmi dari mitra internship pada akhir 

periode internship. 

 

2.2.5. Penyusunan Laporan Akhir Internship 

a) Mahasiswa peserta internship wajib menyusun laporan akhir internship 

dengan bimbingan dari DPI sesuai ketentuan sistematika dan isi 

sebagaimana lampiran XI. 

b) Mahasiswa peserta internship wajib melakukan proses pembimbingan 

laporan akhir internship minimal 2 (dua) kali pertemuan, dibuktikan 

dengan kartu kontrol pembimbingan internship (lampiran VI). 

c) Laporan akhir dimungkinkan untuk dilakukan revisi kembali setelah 

memperoleh masukan pada saat presentasi laporan akhir internship. 

d) Kelayakan laporan akhir internship dibuktikan dengan bukti 

persetujuan/acc (accepted) dari DPI. 

e) Bukti persetujuan/acc (accepted) laporan akhir internship berupa tanda 

tangan dan nama terang DPI disertai tanggal, bulan dan tahun 

persetujuan pada halaman pengesahan laporan akhir internship 

(lampiran XII). 
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f) Mahasiswa peserta internship menyampaikan salinan/fotocopy bukti 

acc (accepted) laporan akhir internship dan dokumen laporan akhir 

internship kepada sekretaris prodi sebagai persyaratan penilaian akhir. 

g) Laporan akhir internship dikumpulkan dalam bentuk dokumen softcopy 

(dimasukkan dalam Compact Disk (CD) dengan format .doc dan .pdf) 

dan 1 bendel dokumen hardcopy dengan jilid hard cover warna hijau 

tua. 

h) Penilaian laporan akhir internship dilakukan oleh DPI (dosen penguji 1) 

dan 1 dosen penguji (dosen penguji 2) (lampiran XIII) dan diserahkan 

kepada sekretaris prodi. 

 

2.2.6. Presentasi Laporan Akhir Internship 

a) Mahasiswa peserta internship wajib mempresentasikan laporan akhir 

internship pada jadwal perkuliahan internship semester berjalan. 

Dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan materi .ppt maksimal 20 slide 

b. Sesi presentasi maksimal 20 menit 

c. Mahasiswa berhak memperoleh masukan dari DPI, dosen penguji, 

dan peserta perkuliahan internship yang hadir pada saat presentasi 

laporan akhir internship. 

b) Mahasiswa peserta internship wajib melakukan revisi dengan bimbingan 

DPI berdasarkan masukan pada saat presentasi laporan akhir 

internship. 

c) Penilaian presentasi laporan akhir internship dilakukan oleh DPI (dosen 

penguji 1) dan 1 dosen penguji (dosen penguji 2) dengan mengacu pada 

formulir penilaian presentasi laporan akhir internship (lampiran XIII) 

selanjutnya diserahkan kepada sekretaris prodi. 

 

2.2.7. Penilaian Akhir Internship 

a) Komponen penilaian akhir internship adalah sebagai berikut: 



 

 

14 

KOMPONEN PENILAIAN 
PROSENTASE 

NILAI 

Kinerja pelaksanaan internship (oleh PJL) 30% 

i.  Penampilan 10% 

ii.  Kedisiplinan 10% 

iii.  Ketekunan 10% 

iv.  Kreativitas 10% 

v.  Kemampuan Inisiatif 10% 

vi.  Kemampuan Beradaptasi 10% 

vii.  Kemampuan Komunikasi 10% 

viii.  Kemampuan Teknikal 10% 

ix.  Kemampuan Bekerja dalam Tim 10% 

x.  Kontribusi Pekerjaan 10% 

Penulisan laporan akhir internship 50% 

i.  Tata Bahasa 10% 

ii.  Pengorganisasian Laporan 15% 

iii.  Kelengkapan Laporan 25% 

iv.  Konten/Isi Laporan 50% 

Presentasi laporan akhir internship 20% 

i.  Alur Presentasi 30% 

ii.  Kualitas Slide Presentasi 30% 

iii.  Kemampuan Komunikasi 40% 

 

b) Butir-butir/aspek-aspek terkait komponen penilaian tercantum pada 

lampiran X dan lampiran XIII. 

c) Penilaian akhir internship dilakukan oleh DPI dengan mengisi dan 

menandatangani formulir penilaian akhir internship yang selanjutnya 

diserahkan kepada sekretaris prodi. 

d) Penilaian akhir internship ditentukan dengan skala sebagai berikut : 

81 – 100  A 

61 – 80  B 

41 – 60  C 

21 – 40  D 

0 – 20  E 

 

e) Mahasiswa dinyatakan lulus internship dengan nilai minimal “C”. Jika 

mahasiswa belum mencapai ketentuan minimal nilai kelulusan tersebut, 
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maka harus melakukan remedial dalam bentuk tugas pengganti dengan 

ketentuan lebih lanjut. 

f) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus internship berhak memperoleh 

sertifikat internship yang dikeluarkan oleh Program Studi Ilmu 

Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM 

Yogyakarta. 

a. Sertifikat internship digunakan sebagai salah satu persyaratan ujian 

skripsi dan dapat pula digunakan untuk kepentingan lainnya oleh 

mahasiswa secara bertanggung jawab. 

b. Sertifikat internship asli hanya diterbitkan 1 (satu) kali. Jika 

dikemudian hari terjadi kerusakan ataupun kehilangan oleh alasan 

apapun, maka Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi 

dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta hanya akan menerbitkan 

berupa surat keterangan sebagai pengganti sertifikat. 

 

2.3. KETENTUAN LAINNYA : 

2.3.1. Hal-Hal yang Membatalkan Internship 

a) Kelalaian mahasiswa mengisi dan melaporkan jurnal harian kepada DPI. 

b) Mitra internship mengirimkan protes resmi yang dilampirkan bukti-

bukti yang cukup berkaitan dengan wanprestasi oleh mahasiswa, 

diantaranya: 

a. Ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas 

b. Terbukti melakukan tindak asusila dan melanggar hukum 

c. Dan pelanggaran lain yang menjadi keberatan mitra internship. 

c) Mahasiswa melakukan plagiasi penulisan laporan akhir internship. 

Maka hal-hal di atas disebut pelanggaran akademis pelaksanaan internship 

dengan rekomendasi sanksi membatalkan dan mengulang pelaksanaan 

internship. 
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Bagian 3 

Dosen Pembimbing Internship 

 

3.1. KRITERIA DOSEN PEMBIMBING INTERNSHIP 

a) Dosen tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan 

Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

b) Memperoleh Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Internship 

dari Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan 

Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

 

3.2. RINCIAN TUGAS DOSEN PEMBIMBING INTERNSHIP 

a) Menyediakan waktu pembimbingan penulisan proposal internship 

mahasiswa. 

b) Menandatangani kartu kontrol bimbingan proposal internship 

mahasiswa. 

c) Memberikan persetujuan kelayakan proposal internship mahasiswa. 

d) Melakukan monitoring pelaksanaan internship mahasiswa. 

e) Menyediakan waktu pembimbingan pelaksanaan internship mahasiswa. 

f) Menyediakan waktu pembimbingan penulisan laporan akhir internship. 

g) Memberikan persetujuan kelayakan laporan akhir internship 

mahasiswa. 

h) Memberikan penilaian untuk laporan akhir internship dan ujian 

presentasi internship. 

i) Memberikan masukan dan arahan selama proses pelaksanaan 

internship. 

j) Hadir dalam ujian presentasi internship mahasiswa. 

k) Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi laporan akhir internship. 

l) Mengarahkan mahasiswa untuk memastikan bahwa laporan akhir 

internship bebas dari plagiarisme. 

 



 

 

17 

3.3. PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING INTERNSHIP 

a) Penggantian dosen pembimbing internship harus didasarkan pada 

alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

b) Penggantian dosen pembimbing internship harus melalui persetujuan 

Ketua Prodi. 

c) Penggantian dosen pembimbing internship dilakukan secara mandiri 

oleh mahasiswa kepada Sekretaris Prodi dengan mengisi formulir 

permohonan penggantian dosen pembimbing internship (lampiran XIII). 
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Bagian 4 

Mitra Internship 

 

4.1. KRITERIA MITRA INTERNSHIP : 

a) Merupakan sebuah instansi/perusahaan/lembaga yang berlokasi di 

Indonesia yang mempunyai legalitas hukum yang jelas. 

b) Merupakan sebuah instansi/perusahaan/lembaga yang mempunyai 

prospek keberlanjutan jangka panjang. 

c) Mempunyai komitmen sebagai mitra internship mahasiswa Program 

Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas 

AMIKOM Yogyakarta dengan menunjukkan isian formulir kesediaan 

mitra internship (lampiran IV). 

 

4.2. KEWAJIBAN MITRA INTERNSHIP : 

a) Memberikan informasi riil dengan batasan tertentu utamanya berupa 

profil instansi/perusahaan/lembaga kepada mahasiswa peserta 

internship. 

b) Memfasilitasi mahasiswa peserta internship. 

c) Mengisi formulir kesediaan mitra internship (lampiran IV). 

d) Menunjuk Penanggung Jawab Lapangan (PJL) bagi mahasiswa peserta 

internship sebagai mediator dalam rangka perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi internship. 

e) Memberikan penilaian kinerja mahasiswa peserta internship dengan 

mengisi formulir penilaian kinerja pelaksanaan internship (lampiran X). 

f) Memberikan surat keterangan pernah mengikuti internship bagi 

mahasiswa peserta internship. 

 

4.3. PROSEDUR PENDAFTARAN INTERNSHIP : 

a) Disesuaikan dengan ketentuan dari instansi/perusahaan/lembaga calon 

mitra internship. 
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b) Mahasiswa peserta internship berhak mengajukan persyaratan khusus 

kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan berkaitan dengan 

penyesuaian persyaratan calon mitra internship. Dalam hal ini sesuai 

kapasitas yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas 

Ekonomi dan Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

 

4.4. MANFAAT BAGI MITRA INTERNSHIP : 

a) Memanfaatkan skill dan kemampuan mahasiswa peserta internship 

untuk menunjang kinerja instansi/perusahaan/lembaga. 

b) Memiliki kesempatan pengidentifikasian mutu sumber daya manusia 

sebagai bentuk seleksi awal calon pegawai. 

c) Memperoleh kesempatan dipublikasikan sebagai salah satu mitra 

internship Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi dan 

Sosial Universitas AMIKOM Yogyakarta yang disampaikan dalam 

berbagai materi promosi maupun presentasi event. 
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Bagian 5 

Etika Internship 

 

5.1. ETIKA BERPERILAKU : 

a) Mahasiswa peserta internship wajib menjaga nama baik almamater 

Universitas AMIKOM Yogyakarta. 

b) Mahasiswa peserta internship wajib menunjukkan perilaku yang santun, 

ramah dan professional pada mitra internship. 

c) Mahasiswa peserta internship wajib dating tepat waktu sesuai jam kerja 

mitra internship. 

d) Mahasiswa peserta internship wajib mematuhi peraturan mitra 

internship. 

e) Mahasiswa peserta internship wajib menunjukkan performa yang tinggi 

untuk menunjang kinerja mitra internship. 

f) Mahasiswa peserta internship wajib menyelesaikan segala penugasan 

yang diberikan mitra internship, sesuai instruksi yang diberikan mitra 

internship. 

g) Mahasiswa peserta internship wajib menghormati pegawai/karyawan 

mitra internship. 

h) Mahasiswa peserta internship wajib menjaga nama baik mitra 

internship. 

i) Mahasiswa peserta internship wajib menjaga kerahasiaan informasi 

mitra internship, sesuai instruksi yang diberikan mitra internship. 

 

5.2. ETIKA BERPAKAIAN : 

a) Mahasiswa peserta internship wajib mengenakan pakaian formal, atau 

sesuai ketentuan mitra internship. 

b) Mahasiswa peserta internship wajib mengenakan pakaian yang sopan. 

Menghindari pakaian yang terlalu terbuka (seksi) maupun robek. 

c) Mahasiswa peserta internship disarankan menggunakan sepatu. 
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d) Mahasiswa peserta internship dilarang mengenakan perhiasan dan 

make up berlebihan. 
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