
AGENDA SIDANG TUGAS AKHIR TAHUN AKADEMIK 2012/2013 
PERIODE V 

KELAS REGULER, KARYAWAN, DAN WEEKEND 
STMIK-IM & STIE STAN-IM 

Sesuai dengan Kalender Akademik STMIK-IM & STIE STAN-IM, tentang kegiatan yang 
wajib dilakukan oleh calon peserta sidang Tugas Akhir dengan ketentuan sebagai berikut : 

I. Mahasiswa mengumpulkan draft laporan tugas akhir yang telah dijilid (soft 
cover) sebanyak 3 (tiga) eksemplar, paling lambat tanggal 25 Oktober 2013 ke 
Sekretariat Program Studi atau saudari Nita Feryawati, A.Md. Persyaratan yang harus 
dipenuhi sebagai berikut :   

1. Setiap mahasiswa minimal melakukan bimbingan sebanyak 9 (sembilan) kali 
dengan melampirkan bukti daftar hadir bimbingan tugas akhir. 

2. Tidak terdapat nilai T dan melampirkan Daftar Nilai Sementara (DNS) terakhir 
3. Menyerahkan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing sebagai persetujuan untuk dapat mengikuti sidang tugas akhir. 
4. Telah memenuhi jumlah SKS yang harus ditempuh sesuai program studi. 
5. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian (bagi mahasiswa STIE STAN-IM) 

atau Teknik Penulisan Laporan Ilmiah (bagi mahasiswa STMIK-IM) dengan nilai 
minimal “C”. 

6. Menyerahkan surat keterangan bebas peminjaman buku dari perpustakaan baik 
anggota maupun bukan anggota. 

7. Menyerahkan surat keterangan bebas pembayaran uang kuliah dari Bagian 
Administrasi Keuangan (BAKeu) 

8. Mengisi formulir mata kuliah komprehensif yang akan diambil. 
9. Mengisi formulir validasi biodata. 
10. Menyerahkan Pas Photo Hitam Putih 2x3, 3x4 dan 4x6 @ 2 lembar (Pakaian ; 

Pria : Jas berdasi dengan Kemeja putih ; Wanita : Blezer dengan Kemeja putih). 
11. Menyerahkan 3 fotokopi Sertifikat Seminar yang berbeda. 
12. Persyaratan yang tidak lengkap tidak akan dilayani. 

II. Membayar biaya bimbingan dan sidang tugas akhir paling lambat tanggal 25 Oktober 
2013  

III. Jadwal sidang bagi peserta sidang tugas akhir yang telah memenuhi persyaratan di atas, 
akan diumumkan pada tanggal 04 November 2013  

IV. Pelaksanaan sidang tugas akhir dimulai pada tanggal 06 November – 08 November 
2013.  

Demikian pengumuman ini dibuat agar diperhatikan dengan baik khususnya bagi mereka 
yang mengambil tugas akhir. 
 

Bandung, 03 Oktober 2013  

Ka.Sekretariat Program Studi, 
 
 

Ttd. 
 
Moch.Ali Ramdhani, S.T., M.Kom. 


