
Assalamualaikum wr. wb. 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Program Studi Teknik Industri UAD bahwasannya 

Seminar Kerja Praktek pada tiap semesternya dilakukan pada minggu kedua Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester. Tanggal pendaftaran akan diumumkan di web pada tiap 

periodenya. Berikut adalah penjelasan lengkap alur pendaftaran Seminar Kerja Praktek. 

1. Mengisi Google Form 

Mahasiswa WAJIB mengisi google form DALAM WAKTU YANG SAMA dengan 

teman KP satu kelompok untuk mempermudah pengelola menentukan jadwal 

seminar. 

Caranya adalah dengan membuka www.ie.uad.ac.id lalu cari menu pendaftaran. 

Jangan klik pada kata pendaftaran namun klik pada tanda panah ke bawah hingga 

muncul beberapa pilihan pendaftaran. Carilah pilihan “Seminar KP” lalu klik pada 

tanda panah ke bawah hingga muncul pilihan “FORM PENDAFTARAN SEMINAR 

KP”. Klik pilihan tersebut dan isi formulir di dalamnya. Jangan lupa untuk 

mengunggah scan fotokopi KTM, KRS, dan ACC seminar di lembar bimbingan KP. 

Klik tombol submit atau kirim apabila telah selesai mengisi data. 

 

2. Cek Jadwal di Web Prodi 

 

Setelah mendaftar melalui google form, jadwal seminar akan ditentukan oleh 

pengelola Kerja Praktek. Jadwal seminar yang telah ditentukan oleh pengelola Kerja 

Praktek akan diumumkan melalui web prodi, yaitu www.ie.uad.ac.id. Jadwal biasanya 

ditentukan 1 atau 2 minggu sebelum Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 

Semester. 

 

3. Mengisi Form Rekomendasi Seminar KP 

 

Langkah berikutnya setelah mengetahui jadwal seminar KP adalah mengisi form 

rekomendasi Seminar KP yang bisa diunduh di web prodi yaitu www.ie.uad.ac.id atau 

dengan menghubungi pengelola KP secara langsung (tersedia beberapa lembar 

formulir yang sudah dicetak, jumlah terbatas). Silahkan isi formulir tersebut sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

 

4. Meminta Tanda tangan Persetujuan Pengelola KP 

 

Mintalah tanda tangan pengelola KP pada lembar formulir rekomendasi seminar KP 

yang telah diisi sebagai tanda persetujuan atas seminar yang akan dilaksanakan. 

 

5. Membayar Uang Pendaftaran Seminar KP 

 

Bayarlah uang pendaftaran seminar KP sebesar 200.000 rupiah di Bank. Simpan 

Bukti pembayaran untuk proses pendaftaran selanjutnya. 

 

6. Mengumpulkan Berkas ke TU 

 

Bawalah form yang telah diisi dan ditandatangani oleh pengelola KP tersebut beserta 

fotokopi KTM dan bukti pembayaran pendaftaran ke TU. TU akan membubuhkan cap 
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asli dari Fakultas Teknik Industri UAD. Karyawan TU akan meminta mahasiswa 

untuk mengkopi lembar rekomendasi yang telah dibubuhi cap asli tersebut sebanyak 2 

kali dan menyerahkan kembali lembar rekomendasi asli tersebut ke TU. 

 

7. Menyerahkan Draft Laporan KP ke Pembimbing dan Penguji 

 

Langkah terakhir sebelum seminar KP dilaksanakan adalah dengan menyerahkan 

draft laporan KP beserta kopian lembar rekomendasi KP ke pembimbing dan penguji 

KP. 

 

Demikian alur proses pendaftaran seminar KP yang berlaku di Program Studi Teknik 

Industri saat ini. Apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi pengelola KP atau 

staff prodi. 

 

Wassalamualaikum wr. wb. 


