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ALUR UJIAN SARJANA
1. Mahasiswa dan pembimbing skripsi melakukan proses pembimbingan skripsi. Setiap
pertemuan, mahasiswa wajib mengisi kartu kendali dan ditandatangani oleh pembimbing
skripsi.
2. Pembimbing skripsi menandatangani lembar persetujuan laporan skripsi dan menerbitkan
surat puas.
3. Mahasiswa melengkapi persyaratan S01-A.
4. Mahasiswa mendaftar ujian sarjana dengan mengumpulkan 5 eksemplar laporan skripsi di
recording.
5. Recording mendata calon peserta ujian sarjana dan menyerahkannya kepada Ketua
Jurusan.
6. Ketua Jurusan menjadwalkan ujian sarjana dan menentukan 3 dosen penguji untuk tiap
mahasiswa.
7. Recording menyiapkan surat undangan ujian sarjana untuk pembimbing dan penguji serta
menyiapkan surat permohonan surat tugas penguji ke Dekan FT.
8. Ketua Jurusan menandatangani surat undangan dan surat permohonan surat tugas
penguji.
9. Dekan FT menerbitkan surat tugas penguji.
10. Recording menyebarkan undangan ujian sarjana dan surat tugas penguji.
11. Mahasiswa, pembimbing, dan dosen penguji menyelenggarakan ujian sarjana.
a. Mahasiswa mempresentasikan skripsi.
b. Penguji menguji kemampuan dan pemahaman mahasiswa mengenai skripsi yang
dikerjakan, memberi penilaian, dan/atau memberikan saran perbaikan untuk skripsi;
penguji menuliskan hasil penilaian di lembar nilai skripsi; penguji menuliskan saran
perbaikan di lembar revisi.
c. Pembimbing mendampingi dan/atau menguji mahasiswa.
12. Penguji mengumumkan hasil evaluasi sidang sarjana.
13. Jika hasil evaluasi menyatakan ada revisi, ke langkah 14. Jika tidak, ke langkah 18.
14. Mahasiswa merevisi laporan skripsi berdasarkan saran pada lembar revisi.
15. Mahasiswa mengkonsultasikan revisi ke pembimbing skripsi.
16. Mahasiswa mengajukan revisi ke penguji.
17. Jika penguji menyetujui revisi yang dilakukan, ke langkah 18. Jika tidak, ke langkah 14.
18. Penguji menandatangani persetujuan revisi di lembar revisi.
19. Pembimbing menandatangani persetujuan revisi di lembar revisi.
20. Jika hasil evaluasi menyatakan lulus, selesai. Jika tidak, ke langkah 4.

