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Pendahuluan :
Setiap mahasiswa sebelum melakukan sidang tugas akhir memiliki

beberapa tahapan, yaitu Seminar Proposal, Seminar Tugas Akhir dan Sidang
Tugas Akhir.

Seminar Proposal dimaksudkan untuk penentuan judul tugas akhir dan
penentuan dosen pembimbing, dapat juga proposal dari mahasiswa, atau diskusi
dengan dosen pembimbing. ada kemungkinan tema penelitian disetujui atau di
tolak.

Seminar Tugas Akhir dimaksudkan presentasi hasil penelitian dihadapan
mahasiswa dan dosen pembimbing serta penguji.

Sidang Tugas Akhir adalah sidang final antara dosen pembimbing dan
penguji, dan final apakah mahasiswa lulus sebagai sarjana komputer.

Seminar Proposal

Seminar Proposal dilakukan di dua bulan dalam setahun, yaitu bulan
januari - februai , dan juli - Agustus. artinya jika proposal sudah terkumpul
minimal 10 proposal maka dapat dilaksanakan seminar proposal. Pengumpulan
upload proposal dan kapan seminar akan diumumkan di web portal
ti.fst.uinjkt.ac.id

Seminar Tugas Akhir
Seminar Tugas Akhir dapat dilakukan kapan pun, saat mahasiswa dan

dosen pembimbing memastikan bahwa mahasiswa layak untuk seminar.
umumnya dihadiri oleh mahasiswa lain, dosen pembimbing dan dosen penguji,
Jika dosen penguji tidak ada, dapat dilaksankan seminar,
umumnya jika ada dosen penguji, maka dosen penguji akan menjadi penguji di
sidang tugas akhir.
jadwal seminar tugas akhir dan sidang , dapat diakses secara umum di
https://ti.fst.uinjkt.ac.id/jadwal/mhs_list.php
Untuk proses meminta jadwal seminar dapat menghubungi prodi , untuk form
form seminar dapat diakses di akses ini link , mahasiswa dapat mengisi dan
memberikan waktu pelaksanaan seminar dan dosen pembimbing mengirimkan
ke prodi hasilnya atau pengumuman link yang akan disampaikan oleh prodi

Sidang Tugas Akhir
Sidang tugas akhir dapat dilakukan kapan pun, Mahasiswa dan dosen
pembimbing menyepakati waktu, tanggal ke prodi, kemudian Prodi akan
menentukan dosen penguji , pengumuman dan dosen penguji dapat diakses di
https://ti.fst.uinjkt.ac.id/jadwal/jadwal_sidang_list.php
Hasilnya dosen pembimbing mengirimkan ke prodi atau link yang telah
ditentukan .

https://ti.fst.uinjkt.ac.id/jadwal/mhs_list.php
https://drive.google.com/file/d/155qkyoHGlWq4jEAixRzNS3zjbL73vxTs/view
https://ti.fst.uinjkt.ac.id/jadwal/jadwal_sidang_list.php
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Beberapa Tahapan / requirement yang wajib sebelum Tugas Akhir:

1. laman web http://ti.fst.uinjkt.ac.id/akademik untuk mahasiswa, mengisi profil
(foto, hp), prestasi mahasiwa, toefl, toafl , PKL meliputi waktu mulai selesai pkl,
nama perusahaan, dan upload nilai pkl , serta surat penerimaan PKL .
Untuk laporan lengkap PKL kirimkan ke email teknik.informatika@uinjkt.ac.id
subject : NAma NIM Laporan PKL

2. SKS sebelum sidang Tugas Akhir adalah 138 SKS sebelum Tugas Akhir

Setelah Tugas Akhir
1. Revisi tugas akhir ke penguji
2. Kirimkan Prestasi mahasiwa termasuk Toefl dan TOAFL, Sertifikasi, dll ke
ais.uinjkt.ac.id (syarat wisuda)
3. Laporan Tugas Akhir lengkap kirim ke teknik.informatika@uinjkt.ac.id

Setelah jadi Alumni
1. https://ti.fst.uinjkt.ac.id/alumniti/login.php isi data data untuk tracert alumni

http://ti.fst.uinjkt.ac.id/akademik
mailto:teknik.informatika@uinjkt.ac.id
mailto:teknik.informatika@uinjkt.ac.id
https://ti.fst.uinjkt.ac.id/alumniti/login.php

