
PENGUMUMAN 

UJI TURNITIN DAN PENJADWALAN SIDANG TUGAS AKHIR 

PRODI MSDM POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN 

 
 Prodi MSDM telah melakukan penjadwalan Sidang Tugas Akhir bagi Mahasiswa 

2018, yang Insya Allah akan dilaksanakan mulai dari tanggal 16 Agustus 2021. Untuk 
itu diharapkan bagi Mahasiswa/i untuk mengumpulkan Tugas Akhir dan memenuhi syarat 
pendaftaran sidang Tugas Akhir maksimal H-7 sebelum jadwal sidang Tugas Akhir yang 
telah ditetapkan. 
 Bagi Mahasiswa/i yang akan melakukan uji turnitin, beberapa hal yang harus 
diperhatikan sebagai berikut: 

1. Uji Turnitin dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari dosen 
Pembimbing Tugas Akhir. 

2. File Tugas Akhir (softcopy) wajib dikirimkan dalam format .pdf dengan 
menggunakan email pribadi (bukan email orang lain) dan sepenuhnya merupakan 
tanggung jawab dari mahasiswa/i yang bersangkutan. 

3. File yang dikirimkan ada 2 yaitu 1 file berisi keseluruhan hasil TA dan 1 file lagi 
hanya berisi BAB I hingga BAB V beserta daftar pustaka. Khusus untuk halaman 
daftar pustaka diganti judulnya menjadi “References List”. 

4. Pengujian Turnitin dengan mengirimkan email dengan melampirkan pernyataan: 
 “ Dengan mengirimkan email ini, maka saya menyatakan permohonan pengujian 

turnitin dan saya bertanggung jawab atas Tugas Akhir yang saya kirimkan. Tugas 
Akhir yang saya kirimkan bebas dari segala bentuk kecurangan dan sudah 
memenuhi kaidah yang ditentukan.”. 

5. File Tugas Akhir dikirimkan ke email : hartanto.polteknaker@gmail.com 
6. Bagi Mahasiswa/i yang ditemukan permasalahan pada filenya saat Uji Turnitin dan 

belum memenuhi syarat minimal similarities sebesar 35% (sudah termasuk 
exclude quotes dan bibliography) akan diinformasikan segera untuk melakukan 
perbaikan dan mengirimkan ulang hasil perbaikannya. 

7. Bagi Mahasiswa/i yang melakukan indikasi kecurangan dalam bentuk apapun 
(typo, hidden text, picture, dan sebagainya) pada uji turnitin akan dikenai sanksi 
tegas oleh Polteknaker. 

8. Bagi Mahasiswa/i yang telah memenuhi syarat minimal similarities akan dikirimkan 
Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin oleh Tim Uji Turnitin Prodi MSDM Polteknaker. 

 
 Demikian pengumuman ini dibuat untuk kemudian dilaksanakan oleh semua 
Mahasiswa Prodi MSDM yang akan melakukan sidang Tugas Akhir. 
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