
ALUR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI/ARTIKEL ILMIAH/PKL SECARA DARING 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mendaftar Ujian 

Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL 

Selesai 

Mahasiswa melapor ke prodi dan kajur untuk 

mendapatkan persetujuan dan nama penguji 

Mahasiswa telah mendapat persetujuan pembimbing untuk 

melakukan Ujian Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL 

Mahasiswa telah mendapat persetujuan penguji 

untuk melakukan Ujian Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL 

Mulai 

Mahasiswa mengisi 

form pendaftaran 

secara online 

Mahasiswa melampirkan 

persyaratan pendaftaran 

Admin memvalidasi 

proses pendaftaran 

Valid 

Admin memproses undangan dan 

berkas Ujian Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL 

Admin mengirim berkas ke 

email mahasiswa 

Mahasiswa dan pembimbing melaksanakan 

Ujian Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL 

T 

Y 

Pembimbing utama menyimpan berkas Ujian Skripsi/Artikel Ilmiah/PKL beserta hasil 

penilaiannya dan setelah mahasiswa menyelesaikan revisi, pembimbing utama menyerahkan 

berkas Ujian Skripsi/PKL tersebut ke admin fakultas 



Penjelasan alur pendaftaran ujian skripsi/artikel ilmiah/PKL secara daring: 

1. Mahasiswa harus menerima persetujuan dosen pembimbing untuk melakukan ujian skripsi/artikel 

ilmiah /PKL 

2. Mahasiswa melapor ke prodi dan kajur untuk mendapat persetujuan dan nama penguji 

3. Mahasiswa harus mendapat persetujuan penguji untuk melakukan ujian skripsi/artikel ilmiah /PKL 

4. Mahasiswa mendaftar ujian secara online: 

a. Mahasiswa mengisi google form pada link https://s.id/UpssFP dan memilih kegiatan ujian 

(skripsi/artikel ilmiah /PKL) 

b. Mahasiswa melampirkan persyaratan sebagai berikut: 

o screenshoot persetujuan Pembimbing 

o screenshoot persetujuan Penguji 

o KRS dari SIAKAD 

o Transkrip Sementara dari SIAKAD 

o TOEFL 

o Bebas plagiasi (tidak untuk ujian PKL) 

o Form Skripsi-2 (tidak untuk ujian PKL) 

o Form Skripsi-4 (tidak untuk ujian PKL) 

5. Admin akademik memproses pendaftaran (kroscek berkas ujian), undangan, dan berkas ujian 

6. Admin mengirim undangan dan berkas ujian ke email mahasiswa dan dosen 

7. Mahasiswa dan pembimbing melaksanakan ujian skripsi/PKL 

8. Dosen pembimbing menyimpan berkas ujian skripsi/PKL beserta hasil penilainnya, untuk nanti 

direkap nilai dan dikirim ke admin akademik 

 

Catatan: Pengisian berkas ujian oleh dosen melalui link ……….  

 

Contoh persetujuan: 

Persetujuan Seminar/Ujian Skripsi/PKL 

Nama Mahasiswa : ……….. 

NPM : ………….. 

Judul Skripsi/PKL : ………… 

Rencana Pelaksanaan : …………….. 

Nama Dosen Pembimbing/Penguji  :………………………… 

 

Bangkalan, 23 April 2020 

Wakil Dekan I, 
 

TTD 
 

Teti Sugiarti 

NIP197004282001122001 




