
Prosedur Pelaksanaan Pra-Tugas Akhir, Proposal dan Sidang Tugas Akhir
(berlaku selama tanggap covid 19)
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PRA-TA PROPOSAL TUGAS AKHIR TUGAS AKHIR



Pra-Tugas Akhir
Prasyarat mengambil MK Tugas AkhirPrasyarat mengambil MK Tugas Akhir

Pada tahap ini, mahasiswa diharapkan melakukan explorasi ide untuk dijadikan topik TAPada tahap ini, mahasiswa diharapkan melakukan explorasi ide untuk dijadikan topik TA

Mahasiswa menghubungi dosen untuk berdiskusi tentang kemungkinan ide TAMahasiswa menghubungi dosen untuk berdiskusi tentang kemungkinan ide TA
Mahasiswa menyusun proposal pada semester dimana pra-TA diambil. Batas pengumpulan proposal adalah minggu ke 16 tiap semester.Mahasiswa menyusun proposal pada semester dimana pra-TA diambil. Batas pengumpulan proposal adalah minggu ke 16 tiap semester.
Nilai pra-TA ditentukan oleh bagaimana performa mahasiswa dalam menyusun proposal TANilai pra-TA ditentukan oleh bagaimana performa mahasiswa dalam menyusun proposal TA
Jika lulus maka nilai A. Revisi harus dikerjakan sampai selesai baru dinyatakan lulus
Jika submit dan ditolak maka nilai C
Jika tidak submit maka nilai E



Mengulang MK Pra-Tugas Akhir

• Mengambil MK Pra-TA dan TA pada semester yang samadiperbolehkan hanya jika: 
• mahasiswa telah pernahmengambil MK Pra-TA di semester sebelumnya dan tidak berhasil mengajukanproposal TA
• Dimungkinkan untukproposal yang mendapatkan nilai C (ditolak)
• Kebijakan manajemen



Proposal Tugas Akhir
Merupakan output dari MK Pra-TA

Koordinator TA mendaftarkan login TA untuk mahasiswa di web monta.if.its.ac.id
Mahasiswa mengunggah proposal TA ke web monta.if.its.ac.id. 

Untuk bisa lulus di semester yang samadengan pengambilan MK TA, batas akhir pengajuanproposal adalah lima bulansebelum wisuda di semester tersebut. 
•Untuk wisuda Maret, batas akhirunggah proposal adalah akhirOktober. Untuk wisudah September, batas akhir unggah proposal adalahakhir April

Proposal disidangkan oleh RMK dengan metode daring
•mekanisme sidang proposal danjadwal pelaksanaan ditentukan olehmasing-masing RMK

Keputusan sidang proposal TA ditindaklanjuti
•Revisimahasiswa mengerjakandalam waktu yang ditentukan dariRMK. Jika revisi selesai dikerjakan, maka proposal TA mahasiswadinyatakan lulus
•Ditolakmahasiswa mengulangproposal TA di periode berikutnya



Tugas Akhir 

• Mahaiswa dan dosen pembimbingmelaksanakan bimbingan setelah proposal TA dinyatakan lulus
• Jangka waktu pengerjaan TA minimal tigabulan dan maksimal satu tahun terhitungsejak sidang proposal TA
• Jika TA lebih dari satu tahun, maka TA dinyatakan kadaluwarsa. Mahasiswa wajibmengambil judul TA baru dengan mengikutialur proposal TA seperti yang telah diterangkansebelumnya.
• Mahasiswa berkewajiban menyelesaikan TA yang telah disetujui. 
• Penggantian judul TA dimungkinkan padakondisi khusus dan HANYA dengan persetujuandosen pembimbing dan atau manajemen.



KelengkapanTugas Akhir

• Dalam masa tanggap covid19, bimbingan dan sidang TA  dilaksanakan secara daring melalui web monta.if.its.ac.id 
• Sidang TA mahasiswa dijadwalkan jika dan hanya jikamendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing danmemenuhi persyaratan maju sidang TA

• Buku TA
• Form persetujuan dosen pembimbing
• Form bimbingan (daring)
• Paper TA
• Poster TA
• Video yang mempresentasikan TA berdurasi 10 menit (diunggah di youtube dalam mode private, dan link disertakan bersama dengan dokumenlainnya)

• Video sidang TA berisi
• Pendahuluan (2 menit) berisi apa topik TA danmengapa topik ini penting
• Metode TA (4 menit)
• Experimen dan kesimpulan (4 menit)
• Video maksimum berukuran 50 mb

• Link untuk upload berkas-berkas sidang TA akandisediakan kemudian.



Sidang Tugas Akhir

Sidang TA dilaksanakan dalam dua tahap
Dosen penguji mempelajari berkas-berkas TA dan video TA 

Ujian tanya jawab dilaksanakan sesuaijadwal yang telah ditetapkan di monta
(+- 30 menit)

Berita acara, revisi, dan penilaiandilakukan menggunakan web monta

Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan TA akan dijadwalkan di monta



Pelaksanaansidang tugasakhir

• Pelaksanaan siding Tugas Akhir semester genap tahun ajaran 2019/2020 dilaksanakanpada bulan Juni sampai Juli 2020
• Penjadwalan sidang TA ditetapkan oleh ketuaRMK di web monta.if.its.ac.id. Cara pengoperasian sama seperti masa non-tanggap covid19.
• Mahasiswa yang pada jadwal sidangdipersilakan untuk join di zoom meeting yang di-create oleh ketua RMK dan leave jika sidangtelah selesai dilaksanakan
• Periode

• Pertengahan sampai akhir Juni: kelengkapan majusidang Tugas Akhir dikumpulkan akhir Mei 2020
• Awal Juli: kelengkapan maju sidang Tugas Akhirdikumpulkan akhir Juni 2020



Sekian Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kontak ke Koordinator Tugas Akhir (Sekretaris Departemen 1)


