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Pengambilan nilai 

Mahasiswa mengunduh atau mengambil form kesediaan 
pembimbingan oleh dosen pembimbing yang ditetapkan di prodi, 
Form dibuat dalam rangkap 5, dan diserahkan sesuai 
peruntukannya 

Mahasiswa memulai proses pembimbingan. Jurnal pembimbingan 
harus dicatat pada buku pembimbingan skripsi. Buku tersebut 
dapat diambil di pengajaran. Kontrol ketertiban pembimbingan 
dengan menuliskan setiap progress pembimbingan, dibuktikan 
dengan tandatangan dosen pembimbing 

Pendaftaran seminar dilakukan di prodi dikoordinasi oleh 
ketua/sekretaris prodi dengan menunjukkan ACC kedua 
pembimbing  pada buku pembimbingan. Selanjutnya melakukan 
pendaftaran uijan seminar di kantor jurusan untuk mendapatkan 
berkas administrasi seminar. Seminar dilaksanakan secara klasikal 
dihadiri dewan dosen dan mahasiswa undangan. Notulensi dan 
revisi yang ada dikumpulkan ke program studi setelah seminar, 
sebagai syarat dikeluarkannya nilai seminar. 

Pembagian pembimbing 
oleh TIM Skripsi 

Pengumpulan berkas 
kesediaan dosen 
pembimbing 

Pembimbingan efektif 

Penelitian skripsi dimulai dengan persetujuan dosen pembimbing 
dengan menunjukkan revisi seminar kepada dosen yang 
bersangkutan. Penelitian yang dilaksanakan harus telah 
mendapatkan ijin penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas. Ijin 
penelitian diurus setelah revisi proposal hasil forum seminar 

Penulisan dilaksanakan setelah pengambilan dan analisis data 
selesai, format penulisan merujuk pada tatacara penulisan yang 
ditetapkan. 

Ujian dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaiakan proses 
administrasi yang berlaku, ditunjukkan oleh form yang dikeluarkan 
oleh tim skripsi. Pendaftaran ujian dilaksanakan di prodi dikoordinir 
oleh ketua/sekretaris prodi. Selanjutnya mendaftar di kantor 
jurusan. 

Pembagian dilaksanakan pada awal atau akhir semester VI 

Revisi dilaksanakan setelah ujian dengan tenggang waktu 
penyelesaian maksimal 3 bulan. Konsekuensi dilanggarnya 
tenggang waktu adalah ujian ulang. Bukti revisi adalah form yang 
ditandatangani oleh penguji. Tandatangan akan diberikan oleh para 
penguji jika mahasiswa telah mengirim email dalam versi pdf bukti 
ACC ujian pada buku pembimbingan dan laporan ujian beserta 
presensi ujian 

Pengambilan nilai dilakukan dengan persyaratan revisi telah 
selesai, ditunjukkan dengan form revisi yang telah ditandatangani. 
Mahasiswa wajib me 


