RINGKASAN ALUR
MULAI
MULAI

Pengajuan Topik (outline)
Verifikasi Outline oleh Tim Komisi Skripsi
(1 minggu setelah pengajuan outline)

Ditolak

Penyusunan Proposal dan Bimbingan
(minimal 3x bimbingan)
Pengajuan Seminar Proposal
(komisi menentukan jadwal)
Seminar Proposal Penelitian
≤ 6 bulan

Revisi
Pelaksanaan Penelitian, analisis data, Penulisan Skripsi

Pengajuan Seminar Hasil

Seminar Hasil Penelitian

≤ 12 bulan

Revisi Skripsi dan Penulisan Naskah publikasi ilmiah

Pengumpulan Skripsi dan naskah publikasi ilmiah final

Pengajuan Pendadaran

Pendadaran

SELESAI
LULUS
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ALUR PENGAJUAN TOPIK SKRIPSI
Ambil form Keterangan Lolos KRS (Form-A) dan Permohonan
Pembimbing (Form-B)

Pengajuan berkas ke sekretariat komisi disertai outline topik yang diajukan
(isi: Latar Belakang, Tujuan, Kerangka Konsep, Metode Penelitian)
dimasukan dalam map kuning

Rapat Komisi
Komisi mendistribusikan ke masing-masing bidang ilmu

Pengumuman penerimaan topik

Pembuatan surat kesediaan pembimbing

Penandatanganan surat kesediaan oleh pembimbing

Surat yang sudah ditandatangani diserahkan kepada komisi

Pengambilan kartu Bimbingan dan Kartu Seminar di Sekretariat Komisi

Mahasiswa mulai bimbingan
Konsultsi masing-masing pembimbing min 3 kali
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ALUR PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL

Draft proposal mahasiswa sudah mendapat persetujuan pembimbing I & II

Mahasiswa mengisi form permohonan seminar proposal (Form-E), dan
meminta rekomendasi penelaah dari pembimbing I, serta meminta
tandatangan kesediaan penelaah kepada dosen yang ditunjuk. Form dapat
diminta kepada Sekretariat Komisi

Mahasiswa mengajukan berkas ke komisi skripsi meliputi: 5 draft usulan,
Form E, rekomendasi penelaah dari pembimbing I, kesediaan penelaah, dan
KO-1 kedalam map hijau

Rapat Komisi
Penentuan penelaah, jadwal seminar dan penentuan moderator.
Mahasiswa wajib datang untuk konfirmasi
Mahasiswa menempel persetujuan seminar proposal (KO-1) di papan
pengumuman

Mahasiswa mengambil draft hasil, dan KO-1. Form KO-1 diserahkan ke
Sekretariat Komisi untuk dibuatkan surat undangan
Pelaksanaan seminar susulan
Dihadiri minimal pembimbing, 2 penelaah dan 1 moderator, serta
mahasiswa minimal 10 orang

Mahasiswa memperbaiki Proposal Penelitian sampai mendapatkan tanda
tangan surat keterangan perbaikan proposal (Form F) dari pembimbing dan
penelaah, dan komisi

Proposal Penelitian yang sudah mendapatkan pengesahan dikumpukan ke
Ketua Komisi

Mahasiswa dapat mengajukan pembuatan surat pengantar ijin penelitian

15

ALUR PENGAJUAN SEMINAR HASIL

Draft hasil mahasiwa sudah mendapat persetujuan pembimbing I & II

Mahasiswa mengisi form permohonan seminar hasil (Form-H), serta
melengkapi kesediaan penelaah

Mahasiswa mengajukan berkas ke komisi skripsi meliputi: 5 draft hasil,
Form H, kesedian penelaah, dan KO-2 ke dalam map biru

Rapat Komisi
Penentuan penelaah, jadwal seminar dan penentuan moderator. Mahasiswa
wajib datang untuk konfirmasi

Mahasiswa menempel persetujuan seminar hasil (KO-2) di papan
pengumuman

Mahasiswa mengambil draft hasil, dan KO-2. Form KO-2 diserahkan ke
Sekretariat Komisi untuk dibuatkan surat undangan

Pelaksanaan seminar hasil
Dihadiri 2 pembimbing, 2 penelaah, 1 moderator, serta mahasiswa minimal
10 orang

Mahasiswa memperbaiki draft hasil sampai mendapatkan tanda tangan surat
keterangan perbaikan hasil (Form F) dari pembimbing dan penelaah, dan
komisi
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ALUR PENGAJUAN PENDADARAN

Mahasiswa melengkapi syarat-syarat pendadaran:
1. Mengisi Form penentuan tim penguji (Form I)
2. Mengisi form daftar mata kuliah yang diulang (Form J)
3. Mengumpulan sertifikat TOEFL dari lembaga bahasa yang sudah
diakui kualitasnya, dengan skor minimal 450
4. Menyerahkan 1 eksemplar skripsi, abstrak, artikel dan CD ke
perpustakaan
5. Menyumbang buku ilmiah
6. Mendapat surat keterangan bebas pinjam perpustakaan Fakultas dan
Universitas Jenderal Soedirman
7. Mengisi data alumni
8. Fotocopy KRS dan pembayaran SPP tebaru
9. Print out transkip sementara dari SIA

Mahasiswa mengumpulkan syarat-syarat pendadaran ke komisi dalam map
merah

Rapat Komisi
Penentuan penguji dan jadwal pendadaran

Komisi menempel jadwal pendadaran di papan pengumuman dan
mengajukan surat permohonan pembuatan transkrip ke Wakil Dekan 1

Pembuatan surat undangan pendadaran oleh Sekretariat Komisi

Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal C. Apabila tidak lulus
maka dapat dilakukan ujian ulang pendadaran maksimal 1 minggu setelah
ujian pertama

Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus pendadaran dapat mendaftar
yudisium di Sekretariat Komisi
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