
Nomor : 030/2.02/PD1-BSI/III/2012                                       Jakarta, 29 Maret 2012 

Lampiran : - 

Hal :  Pendaftaran Tugas Akhir 

 

 

Kepada Yth, 

Mahasiswa Program Diploma III 

Bina Sarana Informatika 

di 

Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

Sesuai dengan kalender akademik Semester Genap 2011/2012, bagi mahasiswa yang 

telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti tugas akhir pada Periode I Tahun 2012. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada seluruh civitas akademik memperhatikan : 

 

1. Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar tugas akhir dapat dilihat Ruang Mahasiswa 

yang terdapat pada laman http://www.bsi.ac.id. Persyaratan untuk mengikuti tugas 

akhir adalah : Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,00, tidak ada nilai E pada 

Kartu Hasil Studi (KHS) dan lulus semua mata kuliah unggulan dengan nilai minimal 

C. 

 

2. Pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 05 s/d 10 April 2012 dan dilakukan dengan 

cara memilih outline tugas akhir (outline yang telah dipilih tidak dapat diubah 

kembali) pada laman http://www.bsi.ac.id. Khusus bagi mahasiswa AMIK BSI, ASM 

BSI dan AMK BSI yang memiliki IPK ≤ 2,75, wajib mengikuti bentuk outline tugas 

akhir berupa Ujian Komprehensif. Buku panduan penulisan tugas akhir dapat diunduh 

melalui laman http://www.bsi.ac.id. 

 

3. Mahasiswa yang telah mendaftar tugas akhir diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran biaya tugas akhir sebesar Rp. 380.000,-  (Tiga Ratus Delapan Puluh 

Ribu Rupiah) paling lambat pada Selasa, 10 April 2012 melalui ATM/Internet 

Banking/SMS Banking pada bank yang bekerjasama. Bagi mahasiswa yang sudah 

tidak aktif kuliah diwajibkan untuk melakukan pembayaran registrasi (daftar ulang) 

sebesar Rp. 250.000,-/semester. Pembayaran biaya tugas akhir dan biaya registrasi 

(daftar ulang) wajib dilakukan secara terpisah (pembayaran dilakukan masing-

masing).  

 

4. Bagi mahasiswa angkatan ≤ 2006 yang akan mengikuti tugas akhir, diwajibkan 

menghubungi Ketua Program Studi/Ketua Jurusan atau Staf Ketua Jurusan.  

 

5. Bentuk outline tugas akhir berupa Ujian Komprehensif adalah tugas akhir mahasiswa 

yang pada periode pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa tersebut 

mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian lisan tugas akhir berupa ujian secara 

lisan maupun tertulis selama 45 menit. Mata kuliah yang akan diujikan ditetapkan 

oleh masing-masing program studi/jurusan sebagai berikut : 

 a. AMIK BSI 

  1). Komputerisasi Akuntansi :  - Sistem Informasi Akuntansi (SIA) 

             - Analisa Perancangan Sistem Informasi (APSI) 
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  2). Manajemen Informatika :  - Logika Algoritma & Sistem Informasi  

                 Manajemen (SIM) 

  3). Teknik Komputer   :  - Arstektur Komputer 

           - Jaringan Komputer 

 b. ASM BSI 

  1). Sekretaris     : - Pengetahuan Kesekretarisan 

           - Korespondensi Bahasa Indonesia Lanjut 

  2). Manajemen Administrasi : - Administrasi Bisnis 

           - Manajemen Kearsipan 

 c. AMK BSI  

  1). Akuntansi 

   (Konsentrasi Perbankan) : - Keuangan dan Perbankan 

           - Analis Kredit 

  2). Manajemen Perpajakan      

   (Konsentrasi Akuntansi : - Akuntansi Pajak 

   Perpajakan)     - PPh Pribadi dan Badan  

  

6. Informasi dosen pembimbing dapat dilihat mulai Rabu, 18 April 2012 pada laman 

http://www.bsi.ac.id. Mahasiswa yang bentuk outline tugas akhir berupa Ujian 

Komprehensif, tidak mendapatkan dosen pembimbing. Bimbingan tugas akhir dapat 

dilakukan s/d 01 Juli 2012 dengan minimal bimbingan sebanyak enam kali 

pertemuan. 

 

7. Pendaftaran ujian lisan tugas akhir dilakukan oleh pembimbing pada tanggal 02 s/d 

07 Juli 2012 melalui laman http://www.bsi.ac.id. Ujian lisan tugas akhir dan ujian 

komprehensif akan dilaksanakan pada 16 Juli s/d 08 September 2012. Jadwal ujian 

lisan dapat dilihat pada kartu peserta ujian lisan dan dapat diunduh oleh peserta ujian 

lisan mulai Jumat, 13 Juli 2012 WIB.  

 

8. Bagi mahasiswa dengan bentuk outline tugas akhir berupa Ujian Komprehensif, pada 

saat pelaksanaan ujian komprehensif, diwajibkan untuk membawa laporan Kuliah 

Kerja Prakek (KKP) yang telah ditandatangani oleh Dosen Penasehat Akademik 

(Dosen PA) untuk diserahkan kepada dosen penguji ujian komprehensif. 

 

9. Hasil ujian lisan tugas akhir dan ujian komprehensif akan diumumkan pada Senin, 

17 September 2012. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi 

persyaratan untuk lulus (berhak wisuda), maka akan diwisuda pada Bulan Desember 

2012 (sesuai dengan pemberitahuan lebih lanjut). 

 

10. Ijasah Program Diploma III diberikan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan 

wisuda dan hanya akan diberikan kepada mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta 

wisuda. 
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Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas 

dapat ditanyakan langsung ke Bagian Administrasi, Penasehat Akademik (PA), Ketua 

Jurusan atau Halo BSI dinomor telepon  500 851 atau (021) 800-0063.  

 

 

 

   Bina Sarana Informatika 

   Pudir I Bidang Akademik 

 

 

 

 

   Mochamad Wahyudi, MM, M.Kom 

Tembusan : 

1. Direktur 

2. Pudir III Bidang Kemahasiswaan 

3. Ka. BAAK, Ka. BTI & Ka. BAKU 

4. Kajur 

5. Koordinator/Wakil Koordinator Kampus 

6. Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA) 

7. Halo BSI / Call Center 

8. Arsip 


