
UPDATE KETENTUAN TUGAS AKHIR (TA)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 

UIN SUSKA RIAU
SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2019/2020

TUJUAN INFORMASI : Kepada Dosen Dan Mahasiswa Prodi SI
HAL : Update Ketentuan Tugas Akhir (TA) Prodi SI
TUJUAN : 1. Percepatan Masa Studi Mahasiswa di Prodi SI

  2. Percepatan Proses Penyelesaian Tugas Akhir (TA).

HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIKETAHUI DAN DIPAHAMI OLEH
MAHASISWA YANG MENGAMBIL TUGAS AKHIR (TA)

Ketentuan Umum TA:

1. Format Laporan TA menggunakan LATEX.
2. Bibliography/Referensi menggunakan Mendeley, Zotero dll.
3. Toleransi cek Turnitin/cek plagiat maksimal 30%.
4. Administrasi dokumen kelengkapan TA mengacu pada Buku Pedoman TA.

A. Semester 7

1. Program Studi (Prodi) membuat kebijakan yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2019/2020
yaitu adanya program baru tentang TA yang disebut dengan Fast Track Program yang artinya
Program untuk pembinaan kepada mahasiswa yang ditargetkan mampu menyelesaikan TA
(sidang) di semester 7*. ( *Syarat dan Ketentuan berlaku).

2. Syarat dan Ketentuan Fast Track Program
    a. Mahasiswa yang sudah menghabiskan teori di semester 7 (sedang mengambil matakuliah).
    b. Mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang melebihi expectasi.

c. Mengambil dan mampu menyelesaikan TA1 dan TA2 di semester 7.
d. Dibimbing oleh Pembimbing yang memiliki komitmen dalam menyelesaikan TA tepat waktu.
e. Pembimbing Fast Track Program ditunjuk oleh Kaprodi sesuai dengan kesediaan dosen.

3. Untuk semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, pembinaan kepada mahasiswa dimulai sejak
semester 6.  Prodi akan membuat track record akademik mahasiswa yang bisa masuk  Fast
Track Program.

4.  Fast  track  program  dirancang  agar  masa  studi  mahasiswa  tidak  melebihi  4  tahun  atau  8
semester

B. Semester 9 dan 11

1.  Proses  administrasi  dan  layanan  Tugas  Akhir  (TA)  wajib  mengacu  pada  Kalender
TA.2019/2020 semester ganjil.

2.  Mahasiswa  yang  mengambil  matakuliah  TA1  diharapkan/diwajibkan  pencapaiannya  pada
Seminar Proposal di semester yang sama.

3.  Mahasiswa  yang  mengambil  matakuliah  TA2  diharapkan/diwajibkan  pencapaiannya  pada
Sidang di semester yang sama.



4.  Mahasiswa  yang  mengambil  matakuliah  TA1  dan  TA2  secara  bersamaan  diharapkan
pencapaiannya, pada Sidang di semester yang sama. Ini Perlu konsultasi detail dengan Dosen
Pembimbing PA sebelum mengambil TA1 dan TA2 secara bersamaan.

5. Tidak disarankan mahasiswa mengambil TA1 dan TA2 secara bersamaan, kecuali memiliki
kemampuan  dalam  menyelesaikannya.  Hal  ini  perlu  konsultasi  detail  dengan  dosen
Pembimbing Akademik.

6. Mulai semester ganjil 2019/2020 ini, Judul/topik TA yang sama hanya berlaku dua semester
berturut-turut.  Jika  sudah  melebihi  dua  semester  tanpa  ada  progress  bimbingan  dan
kabar/informasi,  maka  judul  tersebut  dibatalkan/hangus,  dan  mahasiswa  tersebut  wajib
mengajukan proposal baru. Prosedur dan ketentuan, mengacu pada kalender TA.

7. Jika dalam satu semester tidak ada progress TA dalam hal bimbingan/komunikasi/koordinasi
dengan  pembimbing,  maka  Kaprodi  berhak  mengganti  pembimbing  dengan  pertimbangan
khusus  melalui proses koordinasi dan crosscheck data antara mahassiswa dan pembimbing.

C. Semester 13
1. Terhitung mulai tahun ajaran 2019/2020 semester ganjil ini, proses layanan TA bagi mahasiswa

semester 13 wajib menyelesaikan TA1 dan TA2 di semester ini. Jika tidak selesai maka awal
semester  14,  Prodi  akan  mengajukan  surat  pindah  untuk  mahasiswa  tersebut  dan  tidak
melayani penyelesaian TA di semester 14 kecuali hanya tinggal menunggu sidang TA.

2.  Semester  13 tahun ajaran 2019/2020 semester  ganjil  ini,  wajib membuat  surat  pernyataan
diatas materai 6000 untuk poin no.1 tersebut diatas.

3. Mahasiswa semester 13 di semester ganjil TA.2019/2020 yang belum mengambil TA1 (baru
mengajukan proposal), Prodi membuat kebijakan yaitu proses pengajuan proposal TA tanpa
melalui SITASI (Sistem Informasi Tugas Akhir). Hal ini diambil atas pertimbangan khusus
oleh Kaprodi.

4. Untuk memudahkan proses persetujuan/penerimaan proposal TA untuk mahasiswa semester 13
yang  belum mendapatkan  judul/topik  TA,  maka  mahasiswa  dibenarkan untuk  melakukan
proses  Pra  bimbingan/Mencari  dosen  pembimbing  langsung/Menerima  judul  yang
diberikan oleh prodi.

5. Mahasiswa semester 13 sesuai dengan poin no.3 dan no.4 diatas, mengajukan proposal TA
kepada Kaprodi.  Pengajuan proposal (TA1) dibuka mulai tanggal  19 sd 30 Agustus 2019.
Diluar jadwal tersebut tidak dilayani, kecuali ada komfirmasi dan koordinasi langsung kepada
Kaprodi.

6.  Jadwal  seminar  proposal  dan  sidang  TA,  silahkan  mengacu  pada  Kalender  TA.2019/2020
semester ganjil.
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