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MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SIDANG SKRIPSI 

 

1. Mahasiswa dapat mengikuti sidang skripsi dengan syarat;  

a. Formulir pendaftaran  

b. melampirkan nilai bimbingan skripsi dari kedua pembimbing, 

c. Prin out skripsi dan abstrak 3 rangkap 

d. Transkrip nilai 

e. Akte kelahiran 

f. Ijazah SMA 

g. Lembar pengesahan pembimbing yang telah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2 

h. Resi Administrasi Keuangan (SPM) 

i. Surat Ket. Hasil ujian Komprehensif 

j. Kartu Bimbingan 

k. Sertifikat PSA 

l. Past foto hitam putih 4 x 6 (4 lembar) dan 3 x 4 (4 lembar) 

m. Syarat penunjang lain sesuai ketetuan prodi masing-masing 

2. Mahasiswa menyerahkan format pengajuan sidang skripsi beserta lampirannya ke 

program studi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan sidang skripsi 

3. Ketua program studi membuat jadwal sidang skripsi selambat-lambatnya tiga hari 

setelah pengajuan dan diterbitkan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sidang 

skripsi 

4. Ketua prodi memberi tugas kepada tiga orang dosen penguji sidang skripsi dan salah 

satu diantaranya adalah penguji paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan sidang 

skripsi 

5. Wakil Rektor 1, Dekanat dan ketua program studi memberikan pengarahan kepada 

seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan sidang sebelum pelaksanaan sidang 
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6. Sidang dilaksanakan di masing-masing program studi dengan menggunakan sistem 

pleno oleh tiga orang penguji yang telah ditentukan dna maksimal dilaksanakan satu 

hari. 

7. Wakil Rektor 1, Dekanat, dan ketua prodi mengumumkan yudisium dan hasil kelulusan 

mahasiswa setelah pelaksanaan sidnag selesai 

8. Hasil sidang skripsi/tesis dinyatakan dalam kategori tidak lulus/gagal, lulus dengan 

perbaikan, lulus tanpa perbaikan 

9. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengikuti sidang skripsi ulang pada gelombang 

berikutnya 

10. Mahasiswa yang lulus dengan perbaikan, maka harus melakukan revisi sesuai dengan 

masukan dari penguji sidang skripsi 

11. Mahasiswa harus menjilid hasil skripsi sebanyak tiga rangkap jika telah ditandatangani 

oleh ketiga penguji, ketua program studi, dan Dekan. 
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MANUAL  PELAKSANAAN STANDAR SIDANG TESIS 

1. Mahasiswa dapat mengikuti sidang tesis dengan syarat;  

a. telah disetujui oleh pembimbing 1 dan 2 

b. melampirkan nilai bimbingan skripsi dari kedua pembimbing, 

c. Menyerahkan Transkrip Nilai 

d. Menyerahkan Formulir ini disertai dengan Surat Pernyataan Lunas pembayaran 

Kuliah yang dikeluarkan oleh Bag. Administrasi Keuangan. 

e. Fotocopy KTP 

f. Fotocopy Ijazah & Transkrip S1 yang di legalisir 

g. Fotocopy sertifikat Matrikulasi 

h. Fotocopy Sertifikat TOEFL (nilai minimal 420) 

i. Telas Lulus MCE 

j. Pasfoto Hitam Putih 5 lembar uk. 3 x 4 

k. Pasfoto Hitam Putih 3 lembar uk. 4 x 6 (memakai jas almamater/untuk ijazah) 

l. Fotocopy judul Cover Tesis (dalam bhs Indonesia dan Inggris) 

m. Tesis sudah selesai dan telah di Acc dengan ditandatangani oleh dua pembimbing 

tesis dan ketua Prodi 

n. Tesis yang telah di Acc oleh semua pembimbing kemudian diperbanyak 3 rangkap 

o. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan 

p. Menyerahkan Wakaf Buku ke Perpustakaan sebanyak 2 buah 

2. Mahasiswa menyerahkan format pengajuan sidang skripsi beserta lampirannya ke 

program studi paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan sidang tesis. 

3. Ketua program studi membuat jadwal sidang tesis selambat-lambatnya tiga hari setelah 

pengajuan dan diterbitkan paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan sidang tesis 

4. Ketua prodi memberi tugas kepada tiga orang dosen penguji sidang tesis paling lambat 

tiga hari sebelum pelaksanaan sidang tesis 
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5. Direktur pasca, Wadir dan ketua program studi memberikan pengarahan kepada 

seluruh mahasiswa yang akan melaksanakan sidang sebelum pelaksanaan sidang 

dimulai. 

6. Sidang dilaksanakan di masing-masing program studi dengan menggunakan sistem 

pleno oleh tiga orang penguji yang telah ditentukan dan maksimal dilaksanakan satu 

hari. 

7. Direktur pasca, Wadir dan ketua program studi mengumumkan yudisium dan hasil 

kelulusan mahasiswa setelah pelaksanaan sidnag selesai 

8. Hasil sidang tesis dinyatakan dalam kategori tidak lulus/gagal, lulus dengan 

perbaikan, lulus tanpa perbaikan 

9. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengikuti sidang tesis ulang pada gelombang 

berikutnya 


