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PELAKSANAAN STANDAR SEMINAR PROPOSAL 

 

Pengajuan  Proposal  

1. Mahasiswa mengajukan rencana judul skripsi minimal 3 buah judul kepada Dewan 

bimbingan tugas akhir 

2. Dewan bimbingan tugas akhir mempertimbangkan rencana judul tersebut. 

3. Rencana judul yang disetujui adalah rencana judul yang mendapat persetujuan minimal 

dari 3 orang Dewan bimbingan tugas akhir. 

4. Ketua program studi dengan persetujuan dari Dekan menetapkan pembimbing proposal 

skripsi sesuai dengan judul yang disetujui. 

5. Mahasiswa menyusun proposal skripsi sesuai dengan judul yang telah disetujui. 

6. Mahasiswa yang sudah dinyatakan layak untuk seminar proposal berhak untuk 

mengajukan seminar proposal skripsi. 

 

Pelaksanaan Seminar Proposal  

1. Mahasiswa mengisi format pengajuan seminar proposal skripsi yang dilampiri dengan; 

a. Proposal yang sudah ditandatangani oleh pembimbing proposal skripsi sebanyak 

tiga rangkap. 

b. Bukti pembayaran seminar proposal skripsi. 

2. Ketua program studi membuat jadwal seminar proposal skripsi selambat-lambatnya 2 

minggu setelah pengajuan. 

3. Ketua program studi memberi tugas kepada 3 orang dosen penguji seminar proposal 

skripsi. 

4. Jadwal pelaksanaan seminar proposal diterbitkan paling lambat seminggu sebelum 

pelaksanaan. 

5. Hasil seminar proposal skripsi dinyatakan dalam kategori: 

a. Ditolak 
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b. Diterima dengan perbaikan 

c. Diterima tanpa perbaikan 

6. Bagi mahasiswa yang seminar proposalnya ditolak, maka harus mengulang prosedur 

penyusunan seminar proposal skripsi point 1-5. 

7. Bagi mahasiswa yang hasil seminarnya diterima dengan perbaikan, maka harus 

melakukan revisi sesuai dengan masukan dari penguji seminar proposal. 

8. Bagi mahasiswa yang hasil seminarnya diterima tanpa perbaikan atau mahasiswa yang 

sudah memperbaiki proposal skripsi, akan menerima surat keputusan pembimbing. 

 

 


