
      
   

Surakarta, 30 Maret 2020 

No  : 416 / DIII / INDO / III / 2020 

Lamp  : - 

Hal  : Pemberitahuan 

 

Kepada Yth : 

Seluruh Civitas Akademika  

Politeknik Indonusa Surakarta 

Di tempat 

 

 

Dengan hormat,  

Mengingat masa darurat COFID-19 diperpanjang hingga waktu yang belum bisa 

ditentukan dan hasil rapat online pada hari Sabtu 28 Maret 2020 dengan Direktur, 

Wakil Direktur I, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi dan BAAK 

diputuskan hal-hal sebagai berikut: 

A. Masa Cumlaude Tugas Akhir mahasiswa angkatan 2017 Reguler 2 

1. Masa cumlaude reguler 2 angkatan 2017 diperpanjang sampai dengan 20 

Mei 2020. Maksimal tanggal 20 Mei 2020 mahasiswa sudah 

melaksanakan ujian Tugas Akhir. Apabila pendaftaran sebelum tanggal 

20 Mei 2020 atau setelah tanggal tersebut  mahasiswa melaksanakan 

Ujian Tugas Akhir maka tidak dinyatakan cumlaude.  

2. Persyaratan cumlaude selain nomor 1 diatas, masih sesuai dengan 

ketentuan di Buku Panduan Tugas Akhir.  

3. Perpanjangan Tugas Akhir reguler 2 dilaksanakan mulai awal Juni-akhir 

agustus 2020. Apabila hingga akhir agustus belum melaksanakan ujian 

tugas akhir maka tugas akhir dinyatakan gagal dan mahasiswa melakukan 

perpanjangan semester dan mengikuti tugas akhir di tahun berikutnya.  

 

B. Masa Cumlaude Tugas Akhir mahasiswa angkatan 2017 Reguler 1 

1. Masa cumlaude reguler 1 angkatan 2017 diperpanjang sampai dengan 30 

Juni 2020. Maksimal tanggal 30 Juni 2020 mahasiswa sudah 

melaksanakan ujian Tugas Akhir. Apabila pendaftaran sebelum tanggal 

30 Juni  2020 atau setelah tanggal tersebut  mahasiswa melaksanakan 

Ujian Tugas Akhir maka tidak dinyatakan cumlaude.  

2. Persyaratan cumlaude selain nomor 1 diatas, masih sesuai dengan 

ketentuan di Buku Panduan Tugas Akhir.  

3. Perpanjangan Tugas Akhir reguler 1 dilaksanakan mulai awal juli-akhir 

agustus 2020. Apabila hingga akhir agustus belum melaksanakan ujian 

tugas akhir maka tugas akhir dinyatakan gagal dan mahasiswa melakukan 

perpanjangan semester dan mengikuti tugas akhir di tahun berikutnya.  

 

C. Teknik Pembimbingan Tugas Akhir 

Untuk teknik pembimbingan tugas akhir dilaksanakan secara online (bisa 

melalui email atau WA dan atau menggunakan cara tertentu yang dapat 

diterima antara mahasiswa dan dosen pembimbing) 

 

 

 

 

 



 

 

 

D. Seminar Proposal Tugas Akhir 

1. Untuk seminar proposal tugas akhir mahasiswa dapat mengirimkan 

persyaratan file pdf ke email polinus@poltekindonusa.ac.id  

2. BAAK akan mengkroscek syarat pendaftaran seminar proposal Tugas 

Akhir, dan apabila sudah disetujui akan dijadwalkan 

3. Penjadwalan sesuai dengan jadwal yang ada di website 

4. Untuk pelaksanaan seminar proposal tugas akhir selama tanggap darurat 

corona ini dapat dilakukan dengan cara WA Conference atau Skype atau 

media online lainnya yang dihardiri hanya: 1 mahasiswa, 2 dosen 

pembimbing tugas akhir, 1 mahasiswa sebagai peserta. 

5. Peserta seminar mengisi berita acara seperti biasa dan bukti telah 

melaksanakan seminar proposal tugas akhir dapat berupa screnshoot dan 

dikirimkan ke email polinus@poltekindonusa.ac.id  

 

E. Ujian Tugas Akhir 

1. Untuk pendaftaran ujian Tugas Akhir file persyaratan dikirimkan dalam 

bentuk pdf ke email polinus@poltekindonusa.ac.id 

2. BAAK akan mengkroscek syarat pendaftaran ujian Tugas Akhir, dan 

apabila sudah disetujui akan dijadwalkan 

3. Penjadwalan sesuai dengan jadwal yang ada di website 

4. Untuk pelaksanaan ujian Tugas Akhir dihadiri oleh: 1 mahasiswa dan 3 

dosen penguji tugas akhir yang ditunjuk.  

5. Pelaksanaan ujian tugas akhir dapat melalui skype,WA Conference atau 

media online lainnya dan harus dikoordinasikan dengan ketiga dosen 

penguji yang sudah ditunjuk 

6. Berita acara ujian TA akan dikirimkan BAAK apabila jadwal ujian TA 

sudah ditentukan melalui masing-masing grup program studi dan website 

kampus di menu download.  

 

F. Publikasi Ilmiah Hasil Tugas Akhir 

1. Artikel dilampirkan dalam persyaratn ujian TA 

2. Hasil download artikel ilmiah  dari repository nantinya akan dilampirkan 

di laporan tugas akhir dan dikumpulkan di perpustakaan 

3. Untuk tanda tangan laporan TA dilakukan setelah kondisi kembali normal 

 

G. Persiapan Praktek Industri Reguler 1 

1. Praktek Industri reguler 1 semester genap tetap dilaksanakan pada periode 

Juli sampai akhir September 2020 

2. Mengingat kondisi yang belum stabil, maka untuk Praktek Industri bisa 

dilaksanakan selama 1 bulan/ ketentuan dari tempat Praktek Industri 

3. Apabila mahasiswa belum mendapatkan tempat Praktek Industri, mohon 

dibantu untuk dicarikan dari masing-masing program studi 

 

H. Rencana Pelaksanaan perkuliahan Semester 5 Reguler 2 

1. Untuk perkuliahan Reguler 2 semester 5 baru akan dilaksanakan mulai 22 

Juni 2020 yang nantinya semester 3 dan semester 5 dalam 1 kalender 

akademik (saat ini semester 2 baru perkuliahan, semester 4 baru Praktek 

Industri) 

2. Rencana perkuliahan masih bisa dikondisikan setelah idul fitri atau di 

awal bulan Juni 2020 
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I. Perkuliahan Praktikum 

1. Untuk perkuliahan praktikum, masing – masing ketua program studi akan 

membuat jadwal ulang setelah kondisi normal kembali khususnya 

program studi MO, FM, HT, MIK 

2. Untuk program studi MI, KM praktikum dapat dipantau langsung oleh 

dosen pengampu masing-masing.  

 

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

banyak terimakasih.  

 

 

Mengetahui,      Hormat kami, 

Direktur      Wadir I Bidang Akademik 

 

 

 

 

 

Ir. Suci Purwandari, M.M    Edy Susena, M.Kom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 

1. Direktur 

2. Wakil Direktur I 

3. Ketua Program Studi 

4. Pembimbing Akademik 

5. Unit Teknologi Informasi 

6. BAAK 

7. Mahasiswa 



 


