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Instruksi Kerja 

Pendaftaran dan Pelaksanaan Ujian Skripsi 

 

A. Mahasiswa 

1. Mahasiswa telah menempuh semua mata kuliah dan lulus dengan 

menunjukan KHS terakhir. 

2. Mahasiswa mengajukan ujian skripsi kepada Dosen Pembimbing dengan 

menunjukkan kartu absensi seminar proposal sebagai bukti bahwa 

proposal skripsi telah diseminarkan. 

3. Mahasiswa menunjukkan kartu bimbingan skripsi yang menyatakan bahwa 

yang bersangkutan telah melakukan bimbingan skripsi minimal 10 

(sepuluh)     kali. 

4. Mahasiswa menerima lembar persetujuan ujian skripsi dari pembimbing. 

5. Mahasiswa melunasi semua pembayaran SPP, bimbingan skripsi, dll. 

6. Mahasiswa menunjukkan slip pembayaran SPP, bimbingan skripsi, dll, 

kepada BAUK untuk mendapatkan validasi. 

7. Mahasiswa menerima lembar validasi semua pembayaran dari BAUK. 

8. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian skripsi ke Kaprodi. 

9. Mahasiswa melaksanakan ujian skripsi. 

10. Mahasiswa peserta ujian skripsi menerima nilai hasil ujian skripsi secara 

tertutup dari Kaprodi. 

 

B. Kaprodi 

1. Kaprodi melakukan verifikasi administratif dan akademik mahasiswa 

peserta ujian skripsi yang hasilnya dituangkan dalam lembar kendali dan 

Kaprodi menyerahkan kepada staf administrasi sebagai dasar melayani 

pendaftaran ujian skripsi. 

2. Kaprodi memberikan kartu kendali kepada mahasiswa peserta ujian skripsi. 

3. Kaprodi menerima daftar peserta ujian skripsi dari Staf Administrasi. 

4. Kaprodi mengajukan pembagian Dosen Penguji dan pembentukan Tim 

Penguji Skripsi kepada Dekan dan membuat jadwal ujian  dengan 
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meperhatikan hal berikut : kompetensi Dosen dengan topik Skripsi, aspek 

keadilan jumlah mahasiswa yang diuji, sedangkan tim penguji 

beranggotakan 3 (tiga) orang Dosen terdiri dari : Ketua, Sekretaris, dan 

Anggota. 

5. Kaprodi bersama Staf Administrasi menyiapkan dokumen ujian skripsi 

yang berupa: lembar revisi, lembar penilaian ujian, dan berita acara serta 

menyiapkan perangkat dan kelengkapan lain untuk keperluan ujian skripsi. 

6. Kaprodi menerima lembar penilaian ujian dan berita acara ujian serta 

mengarsipkannya. 

7. Kaprodi menyampaikan nilai ujian skripsi secara tertutup kepada masing-

masing peserta ujian skripsi. 

 

C. Staf Administrasi 

1. Staf Administrasi menerima dan mengarsipkan hasil verifikasi 

administratif dan akademik yang telah dituangkan dalam lembar kendali 

dari Kaprodi.  

2. Staf Administrasi melayani pendaftaran peserta ujian skripsi dengan 

menerima kartu kendali dan draf skripsi 3 eksemplar dari mahasiswa. 

3. Staf Administrasi membuat daftar peserta ujian skripsi untuk diserahkan 

kepada Kaprodi serta mengarsipkannya. 

4. Staf Administrasi menerima Surat Tugas Dosen Penguji, Tim Penguji dan 

jadwal ujian yang telah ditandatangani oleh Dekan. 

5. Staf Administrasi membuat dan menyampaikan surat pengantar 

permohonan ujian skripsi yang dilampiri Surat Tugas Dosen Penguji, Tim 

Penguji, jadwal ujian serta draf skripsi  ke Dosen Pembimbing. 

6. Staf Administrasi bersama Kaprodi menyiapkan dokumen ujian skripsi 

yang berupa: lembar revisi, lembar penilaian ujian, dan berita acara serta 

menyiapkan perangkat dan kelengkapan lain untuk keperluan ujian skripsi. 
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D. Dosen Pembimbing 

1. Dosen pembimbing menerima pengajuan ujian skripsi mahasiswa 

bimbingannya. 

2. Dosen pembimbing dapat menyetujui atau tidak mahasiswa bimbingannya 

untuk melakukan ujian skripsi dilihat dari kelayakkan skripsinya. 

3. Dosen pembimbing apabila menyetujui akan menandatangani lembar 

persetujuan untuk diberikan kepada mahasiswa yang menjadi 

bimbingannya. 

4. Dosen pembimbing menerima surat pengantar permohonan ujian skripsi 

yang dilampiri Surat Tugas Dosen Penguji, Tim Penguji, jadwal ujian serta 

draf skripsi. 

5. Tim Penguji yang terdiri dari 3 (tiga) orang dosen pembimbing 

melaksanakan ujian dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dekan. 

6. Tim Penguji mengisi dan menyerahkan lembar revisi jika diperlukan revisi 

skripsi ke mahasiswa peserta ujian skripsi. 

7. Tim Penguji memberikan penilaian pada lembar penilaian ujian skripsi 

serta membuat berita acara ujian untuk diserahkan kepada Kaprodi. 

 

E. Dekan 

1. Dekan menerima pengajuan Dosen Penguji, pembentukan Tim Penguji 

Skripsi serta jadwal ujian dari Kaprodi. 

2. Dekan menandatangani surat tugas Dosen Penguji, Tim Penguji dan 

jadwal ujian sebagaimana diusulkan oleh Kaprodi. 

3. Dekan menyerahkan Surat Tugas Dosen Penguji, Tim Penguji dan jadwal 

ujian yang telah ditandatangani ke staf administrasi. 

 

 

 

 


