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PENGUMUMAN 

TENTANG BATAS AKHIR MASA SIDANG TUGAS AKHIR SEMESTER GANJIL 2020 - 2021 

 

Berkenaan dengan pelaksanaan TA (Tugas Akhir) pada semester ganjil 2020-2021 ini, diumumkan hal-

hal sebagai berikut: 

1. Sebagaimana diketahui, pada dasarnya semester ganjil 2020-2021 telah berakhir pada bulan 

Februari 2021 sesuai dengan Statuta ATAS tahun 2016, tetapi mahasiswa TA yang melaksanakan 

TA pada semester ganjil 2020-2021 yang hingga akhir bulan Februari 2021 masih belum 

menyelesaikan TA, kemudian diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sampai akhir bulan 

Maret 2021 ini, dengan syarat-syarat tertentu. Namun karena semuanya tidak menyelesaikan 

sesuai syarat-syarat yang ditentukan tersebut, maka mahasiswa TA yang melaksanakan TA pada 

semester ganjil 2020-2021 diberi kesempatan terakhir hingga 17 April 2021 untuk menyelesaikan 

TA yang mencakup seminar, sidang, hingga kegiatan revisi buku laporan TA. 

2. Sesuai dengan SK Direktur ATAS nomor 027/ATAS/KEP.DIR/III/2021 tentang Susunan Pengurus 

ATAS Periode 2021-2024, maka lembar pengesahan buku laporan TA ditandatangani oleh: 

a. Pembimbing I (Utama) 

b. Pembimbing II (jika ada) 

c. Ketua Jurusan/Program Studi Rangka Pesawat Terbang (ir. Dwi Margono) 

d. Pembantu Direktur ATAS (Sayyidati Mirah Fadillah, ST, MSc) 

3. Pedoman Penulisan Buku Laporan TA yang sudah ada tetap berlaku, kecuali pada 

penandatanganan lembar pengesahan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 di atas. 

4. Buku laporan TA yang telah direvisi tidak boleh dijilid dahulu tetapi dimintakan tandatangan 

kepada para dosen pembimbing dan pejabat ATAS secara lengkap oleh mahasiswa ybs dan lembar 

pengesahannya dipindai oleh Administrasi ATAS sebagai arsip. 

5. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan TA sebagaimana dimaksud pada 

nomor 1 di atas, terhitung masuk ke semester genap 2020-2021. 

6. Semua mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya, baik yang dapat menyelesaikan TA pada 

semester ganjil 2020-2021 maupun yang tidak, tetap wajib melaksanakan perwalian kepada dosen 

wali masing-masing dengan ketentuan: 
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a. Mahasiswa yang dapat menyelesaikan TA pada semester ganjil 2020-2021 cukup menuliskan 

dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dengan 0 SKS dan tidak wajib membayar biaya kuliah untuk 

semester genap 2020-2021 dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertulis pada 

nomor 3 di atas 

b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan TA pada semester ganjil 2020-2021 menuliskan 

TA dengan SKS-nya sebagai mata kuliah yang diambil, ditambah mata kuliah lain yang belum 

diselesaikan (jika ada). 

7. Semua mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya baik yang dapat menyelesaikan TA pada 

semester ganjil 2020-2021 maupun yang tidak, tetap wajib melaksanakan penyelesaian 

adminsitrasi keuangan sesuai ketentuan yang ada. 

8. Pelaksanaan wisuda termasuk ketentuan biayanya akan diberitahukan kemudian. 

 

Bandung, 3 April 2021 

Dosen pengampu mata kuliah TA 

 

 

Ir. Aji Jatmika Atmawijaya, MT 

NIDN 0416097402/NIK 446512007 
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