TATA CARA
PENDAFTARAN UJIAN TUGAS PRAKTIK
1. Mahasiswa

melakukan

pendaftaran

seminar

Tugas

Praktik

secara

online

di

www.student.amikompurwokerto.ac.id menu BAA – Pengajuan – Pendaftaran – Tugas
Praktik – Ketik Judul – Klik Daftar – Print Formulir menggunakan kertas F4.
2. Telah melakukan bimbingan project minimal ke 2 dosen yang berbeda dibuktikan dengan
kartu bimbingan Tugas Praktik yang terletak di page 7 / dibawah.
3. Telah mengikuti seminar ujian Tugas Praktik minimal 10 kali, dibuktikan dengan kartu
seminar ujian Tugas Praktik yang ditandatangani asli oleh penguji. Apabila melakukan
pemalsuan tandatangan penguji di kartu seminar, maka mahasiswa tersebut dicoret /
tidak dapat mengikuti ujian Tugas Praktik dalam semester tersebut (dinyatakan
gugur dan mengulang di semester depan).
4. Kartu seminar Tugas Praktik dan kartu bimbingan Tugas Praktik dicetak menggunakan
kertas cover, warna merah muda untuk Teknik Informatika dan warna cover biru muda
untuk Sistem Informasi.
5. Telah mengikuti ujian sertifikasi, dibuktikan dengan fotocopy bukti pembayaran sertifikasi
(tidak menggunakan fotocopy sertifikat ujian yang telah didapat).
6. Ketentuan pendaftaran ujian seminar Tugas Praktik:
a. Laporan Tugas Praktik dibuat perorangan atau kelompok terdiri dari 2 mahasiswa
dalam satu program studi tidak boleh berbeda program studi. (jika tugas praktik
dikerjakan secara berkelompok maka pendaftaran/penyerahan berkas ke loket BAA
wajib bersamaan)
b. Menyerahkan laporan Tugas Praktik yang dijilid langsung sebanyak 2 rangkap.
c. Cover jilid warna merah tua untuk Teknik Informatika dan warna cover biru
tua untuk Sistem Informasi.
d. Menyerahkan CD project Tugas Praktik sebanyak 2 rangkap yang diberi cover CD
(format cover CD bisa didownload di web) www.amikompurwokerto.ac.id
e. Apabila mendaftar ujian Tugas Praktik diluar batas tanggal yang telah ditentukan,
maka wajib mengambil / mengulang disemester berikutnya.

f. Bila persayaratan tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak diterima dan akan
dikembalikan kepada mahasiswa.
7. Pengumuman

jadwal

seminar

ujian

Tugas

Praktik

dapat

dilihat

di

www.student.amikompurwokerto.ac.id menu BAA – Jadwal Ujian – Tugas Praktik /
www.amikompurwokerto.ac.id menu Jadwal Seminar – KP/ Tugas Praktik.
8. Ketentuan seminar Tugas Praktik :
a. Pelaksanaan ujian dilakukan secara individu.
b. Kesempatan ujian Tugas Praktik dengan judul / tema yang sama maksimal 3 kali.
apabila dalam 3 kali ujian dinyatakan Tidak Lulus, maka diwajibkan untuk menyusun
Tugas Praktik dengan tema berbeda sesuai kemampuan mahasiswa.
c. Pakaian
Putra : Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi, celana kain hitam,
sepatu pantofel
Putri : Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi (bagi yang tidak
berjilbab), rok kain hitam, sepatu pantofel
d. Menyiapkan kelengkapan untuk seminar, pihak lembaga hanya menyediakan LCD
proyektor.
e. Menyiapkan peserta seminar minimal 5 orang, dan tidak boleh lebih dari kapasitas
yang telah ditentukan (Maksimal 20 orang) lebih dari 20 orang maka sisanya tidak
dianggap mengikuti seminar.
f. Wajib membawa presensi peserta seminar yang nantinya diisi oleh peserta seminar
(format telah ditentukan di bawah).
g. Presensi seminar Tugas Praktik wajib diserahkan ke dosen penguji setelah selesai ujian.

TATA CARA
PENGUMPULAN LAPORAN TUGAS PRAKTIK
SETELAH UJIAN
1. Telah melaksanakan ujian tugas Praktik dan dinyatakan lulus.
2. Melakukan revisi sesuai dengan jadwal dan dinyatakan acc oleh penguji, dibuktikan
dengan tandatangan penguji di laporan.
1. Mengumpulkan Softcopy Laporan Tugas Praktik ke perpustakaan dengan ketentuan
sebagai berikut :
 Nama Lengkap Mahasiswa_NIM (Folder ini terdapat 3 folder dengan nama
sebagai berikut)
a. Folder pertama (Nama Folder : Laporan Full Text)
(Folder Ini berisi Softcopy Laporan Tugas Praktik dengan format Full Text
PDF dan Ms. Word)
b. Folder kedua (Nama Folder : Projeck Tugas Praktik)
File ini berisi Final Projeck jadi dan mentah
c. Folder ketiga (Nama Folder : Scan)
File ini berisi Scanan Halaman Pengesahan, Persetujuan dan Pernyataan
keaslian laporan Tugas Praktik. (File yang discan smuanya adalah
tandatangan asli)
3. Menyerahkan bukti telah mengumpulkan laporan Tugas Praktik dari perpustakaan ke
loket BAA dengan jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa yang telambat
mengumpulkan bukti telah menyerahkan laporan Tugas Praktik dari perpustakaan ke
BAA nilai tugas praktiknya E dan mahasiswa WAJIB melakukan pengisian KRS
Tugas Praktik kembali pada semester berikutnya sehingga nilai Tugas Praktiknya dapat
diinputkan sesuai hasil ujiannya.

KARTU PESERTA SEMINAR
Nama Mahasiswa
NIM
Program Studi
NO

HARI/TGL

: Click here to enter text.
: Click here to enter text.
: Sistem Informasi
PENYAJI

JUDUL

PARAF
PENGUJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Purwokerto, Click here to enter a date.
Ketua Program Studi Sistem Informasi,

(Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom.)
NIK. 2012.09.1.008
Catatan :
1.Setiap mahasiswa wajib mengikuti Seminar Ujian Tugas Praktik Minimal 10 kali.
2.Apabila Tandatangan Penguji dipalsukan maka waktu mendaftar kp dianggap gugur & mengulang disemester depan.
3.Kartu jangan sampai hilang, apabila kartu hilang wajib mengikuti seminar Tugas Praktik kembali Minimal 10 kali.
4. Kartu dicetak menggukan kertas cover warna biru muda

KARTU PESERTA SEMINAR
Nama Mahasiswa
NIM
Program Studi
NO

HARI/TGL

: Click here to enter text.
: Click here to enter text.
: Teknik Informatika
PENYAJI

JUDUL

PARAF
PENGUJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Purwokerto, Click here to enter a date.
Ketua Program Studi Teknik Informatika,

(Didit Suhartono, M.Kom.)
NIK. 2016.10.1.028
Catatan :
1.Setiap mahasiswa wajib mengikuti Seminar Ujian Tugas Praktik Minimal 10 kali.
2.Apabila Tandatangan Penguji dipalsukan maka waktu mendaftar kp dianggap gugur & mengulang disemester depan.
3.Kartu jangan sampai hilang, apabila kartu hilang wajib mengikuti seminar Tugas Praktik kembali Minimal 10 kali.
4. Kartu dicetak menggukan kertas cover warna merah muda

No

Nama

: Click here to enter text.

NIM

: Click here to enter text.

Program Studi

: Choose an item.

Judul Tugas Praktik

: Click here to enter text.

Hari / Tanggal

Nama Dosen

Keterangan

Paraf
Dosen

Catatan :
- Untuk bimbingan project Tugas Praktik minimal dengan 2 dosen yang berbeda dan
dosen ditentukan oleh mahasiswa sendiri.
- Kartu dicetak menggunakan kertas cover, warna merah muda untuk Teknik
Informatika dan warna cover biru muda untuk Sistem Informasi.

PRESENSI PESERTA
SEMINAR TUGAS PRAKTIK
Nama Mahasiswa
NIM
Program Studi
NO

NIM

: Click here to enter text.
: Click here to enter text.
: Choose an item.
NAMA

KElAS

TANDA
TANGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Purwokerto, Click here to enter a date.

(Click here to enter text.)
NIM. Click here to enter text.

- Karu dicetak menggunakan kertas cover, warna merah muda untuk Teknik Informatika dan

warna cover biru muda untuk Sistem Informasi.

