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SURAT EDARAN 
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PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL PROYEK AKHIR 

DI PROGRAM STUDI D3 AGROINDUSTRI, 

JURUSAN AGROINDUSTRI, POLITEKNIK NEGERI SUBANG 

 

 

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Proyek Akhir (PA), dengan ini Kami 

sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen dan Mahasiswa Tingkat 3 Program Studi D3 Agroindustri, 

Jurusan Agroindustri, Politeknik Negeri Subang tentang prosedur pelaksanaan seminar proposal 

Tahun Akademik 2022/2023 sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan seminar proposal PA dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) dengan 

menggunakan platform online meeting (Zoom Cloud Meeting).  

2. Pendaftaran telah dilaksanakan dari tanggal 30 Desember 2022 s.d. 16 Januari 2023 

melalui Microsoft Teams yang telah disediakan.  

3. Pelaksanaan seminar proposal PA dilaksanakan pada tanggal 23 Januari s.d. 3 Februari 

2023 dan bersifat terbuka (diikuti oleh mahasiswa Program Studi D3 Agroindustri tingkat 

1, 2, dan 3) minimal 15 orang partisipan, dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Panitia seminar proposal PA menjadwalkan pelaksanaan seminar berdasarkan 

pendaftaran mahasiswa dan menentukan dosen penguji yang akan diumumkan 

pada 19 Januari 2023.  

b. Tiga hari sebelum pelaksanaan (H-3) seminar proposal PA, mahasiswa 

mengirimkan file PPT dan proposal PA ke dosen pembimbing dan dosen penguji. 

c. Link Zoom Meeting akan disediakan oleh panitia seminar proposal PA bersamaan 

dengan undangan seminar untuk komisi pembimbing dan dosen penguji. 

Mahasiswa dipersilakan membagikan link tersebut maksimal satu hari sebelum 

pelaksanaan (H-1) kepada partisipan seminar. 

d. Seminar proposal PA dipimpin oleh dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 

2 (jika Dosen Pembimbing 1 berhalangan). 

e. Seminar proposal PA dapat dimulai apabila sudah dihadiri oleh 2 dosen 

pembimbing, 1 dosen penguji, dan minimal 15 orang partisipan seminar.  

f. Seminar proposal PA dilaksanakan selama 1 jam dengan rincian: 

- Pembukaan oleh dosen pembimbing 1 (5 menit) 

- Presentasi oleh mahasiswa (10 menit) 

- Diskusi dengan partisipan seminar (10 menit) 

- Diskusi dengan penguji (20 menit) 

- Diskusi dengan dosen pembimbing 2 (10 menit) 

- Ulasan dan penutup oleh dosen pembimbing 1 (5 menit) 
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g. Dosen pembimbing 1 dan dosen penguji mengisi dan mengirimkan formulir 

penilaian seminar proposal PA kepada dosen pembimbing 2 dan memberikan 

Lembar Perbaikan kepada mahasiswa. 

4. Mahasiswa melakukan revisi proposal sesuai dengan masukan yang diberikan dosen 

penguji dengan mengkonsultasikannya kepada dosen pembimbing 1 dan 2, dan jika telah 

disetujui maka diizinkan untuk melaksanakan PA. 

5. Apabila mahasiswa tidak mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan (30 

Desember 2022 s.d. 16 Januari 2023), maka mahasiswa ybs dapat melanjutkan 

pembimbingan hingga layak seminar dan melaksanakan seminar proposal PA paling 

lambat tanggal 23 Februari 2023, dengan catatan pengaturan jadwal dan pelaksanaan 

seminar proposal PA diatur secara mandiri oleh mahasiswa yang bersangkutan, disertai 

persetujuan komisi pembimbing dan dosen penguji. 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.  

 

Subang, 17 Januari 2023 

Ketua Jurusan Agroindustri 

 

 

 

 

 

 

Irna Dwi Destiana, S.Pd., M.Si.  

NIP. 199012302018032001  
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