
KEBIJAKAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN TUGAS 

AKHIR SELAMA MASA DARURAT CORONA  

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

No: 422/DIV/INDO/IV/2020 
 

Diinfokan kepada seluruh Mahasiswa angkatan 2017 atau dibawahnya  yang akan 

mengajukan Seminar Proposal TA dan Ujian TA untuk berkas ujian seminar 

proposal dan berkas tugas akhir disarankan untuk diemailkan ke 

polinus@poltekindonusa.ac.id dan diberi keterangan lengkap serta dikirimkan dalam 

1 file dengan format: DAFTAR_Semprop/Ujian TA_Nama 

Mhs_Prodi_kelas.zip dengan persyaratan sebagai berikut: 

 

A. Persyaratan Pengajuan Seminar Proposal Tugas Akhir 

1. Formulir Pendaftaran Seminar Proposal yg sudah tanda tangani; 

2. Lembar Persetujuan Proposal Tugas Akhir yang sudah tanda tangan dosen 

pembimbing TA. 

 

Pelaksanaan Seminar Proposal TA mengunakan aplikasi Zoom yang diikuti oleh 

1 mahasiswa yang seminar, 2 dosen pembimbing dan minimal 1 peserta dan 

dapat mengundang mahasiswa lain untuk mengikuti seminar proposal. 

Mahasiswa yang melaksanakan seminar harus menggunakan jas almamater, dasi 

panjang hitam dan dilarang menggunakan kaos. 

 

B. Adapun persyaratan ujian tugas akhir adalah: 

1. Formulir Pendaftaran Ujian Tugas Akhir; 

2. Lembar Persetujuan Laporan Tugas Akhir yang sudah di tandatangani oleh 

pembimbing 1, 2 dan Wakil Direktur 1; 

3. Surat keterangan bebas administrasi; 

4. Surat keterangan bebas perpustakaan; 

5. Transkip akademik hingga semester akhir; 

6. Artikel Tugas Akhir;  

 

Pelaksanaan Ujian TA mengunakan aplikasi Zoom yang diikuti oleh 1 

mahasiswa peserta ujian, 3 penguji. 

Mahasiswa yang melaksanakan ujian TA harus menggunakan jas almamater, dasi 

panjang hitam dan dilarang menggunakan kaos. 

 

C. Persyaratan – persyaratan lainnya (Ujian TA) yaitu: 

1. Surat Kesanggupan membimbing tugas akhir; 

2. Buku Konsultasi Tugas Akhir; 

3. Lembar checklist penulisan laporan tugas akhir; 

4. Surat kelayakan laporan tugas akhir; 

5. Surat kelayakan transkip nilai; 

Dikumpulkan setelah kondisi / keadaan normal kembali.  

 

D. Pengumuman 

Jadwal seminar proposal ataupun Ujian Tugas Akhir akan diumumkan di web 

www.akademik.poltekindonusa.ac.id  

Jika jadwal sudah terbit maka BAAK menghubungi dosen yang bersangkutan 

dan begitu juga mahasiswa segera menghubungi dosen dan penguji yang 

bersangkutan. 

mailto:polinus@poltekindonusa.ac.id
http://www.akademik.poltekindonusa.ac.id/


 

E. Perubahan Jadwal Pelaksanaan TA 

No Keterangan Waktu 

1 Batas Cumlaude 

Reguler 1 (Pagi) 

Batas waktu diundur awalnya tanggal 30 Mei 2020, 

menjadi maksimal pada tanggal 30 Juni 2020 telah 

dinyatakan lulus 

2 Batas Cumlaude 

Reguler 2 (Petang) 

Batas waktu diundur awalnya tanggal 30 April 2020, 

menjadi maksimal pada tanggal 30 Mei 2020 telah 

dinyatakan lulus 

3 Perpanjangan TA • Batas waktu pengerjaan TA awalnya sampai 

tanggal 31 Agustus 2020 diundur menjadi 

Maksimal tanggal 30 September 2020 sudah 

dinyatakan lulus (Tidak dikenakan biaya) 

• Jika sampai lepas bulan September 2020 belum 

lulus maka mahasiswa dikenakan perpanjangan 

semester per tahun 

sesuai yang ditetapkan (maksimal 2 tahun atau 

sampai semester 10) dan tidak diijinkan ikut 

wisuda tahun ini 

4 Mahasiswa Drop 

Out (DO) 

Jika sudah melebihi 10 semester.  

Jika ada mahasiswa yang masuk Drop Out pada 

semester ini maka diberi perpanjangan sampai 1 

semester berikutnya. 

 

Semua kegiatan dilakukan secara online, oleh karena itu: 

1. Semua yang terlibat harus menyiapkan data secara online 

2. Dosen dan mahasiswa harus menginstal dan mempelajari aplikasi ZOOM untuk 

kegiatan Seminar proposal dan Ujian TA 

3. Program studi dihimbau untuk segera melakukan koordinasi dengan mahasiswa 

dan dosen dalam menggunakan aplikasi ZOOM  

4. Mahasiswa yang melaksanakan seminar maupun ujian TA tetap menyiapkan 

slide presentasi. 

5. Jika ada produk TA, maka produk TA disiapkan dalam bentuk slide atau bentuk 

lain agar mudah untuk dipresentasikan 

 

Demikian Pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya 

diucapkan terima kasih.  

 

Surakarta, 8 April 2020 

Mengetahui,      Hormat kami, 

Direktur      Wadir I Bidang Akademik 

 

 

 

 

 

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

 


