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Instruksi Kerja 

Seminar Proposal Skripsi 

A. Mahasiswa 

1. Mahasiswa melunasi pembayaran SPP sampai dengan semester 8 

(delapan) dan biaya bimbingan skripsi tahap 2 (dua) di BRI. 

2. Mahasiswa menerima slip pembayaran SPP dan bimbingan skripsi tahap 2 

(dua) dari BRI. 

3. Mahasiswa menunjukan slip pembayaran ke BAUK untuk mendapatkan 

validasi. 

4. Mahasiswa menerima lembar validasi pembayaran SPP dan bimbingan 

skripsi dari BAUK. 

5. Mahasiswa mengajukan persetujuan untuk mengikuti seminar proposal 

skripsi ke dosen pembimbing. 

6. Mahasiswa menghadap Kaprodi untuk mendapatkan verifikasi 

administratif dan akademik. 

7. Mahasiswa melakukan pendaftaran minimal 6 hari sebelum pelaksanaan 

seminar ke staf administrasi dengan menyerahkan kartu kendali yang 

diperoleh dari Kaprodi. 

8. Mahasiswa mengetahui jadwal pelaksanaan seminar proposal. 

9. Mahasiswa menyiapkan soft copy dan hard copy materi seminar. 

10. Mahasiswa dan Dosen Pendamping melakukan kegiatan seminar proposal 

skripsi. 

 

B. Kaprodi 

1. Kaprodi melakukan verifikasi administratif dan akademik peserta seminar 

proposal. 

2. Kaprodi menuangkan hasil verifikasi administratif dan akademik dilembar 

kendali untuk diserahkan ke staf administrasi. 

3. Kaprodi memberikan kartu kendali kepada mahasiswa yang menghadap. 

4. Kaprodi menerima daftar peserta seminar dari Staf Administrasi. 
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5. Kaprodi menyiapkan surat tugas dosen pendamping seminar, membuat 

jadwal seminar yang berisi tentang : a) waktu pelaksanaan seminar 

proposal, b) nama penyaji (mahasiswa),nama moderator (mahasiswa) dan 

dosen pendamping (dosen pembimbing), untuk mendapatkan persetujuan 

Dekan. 

6. Kaprodi bersama Staf administrasi menyiapkan dokumen pelaksanaan 

seminar proposal yang berupa : a) Daftar hadir penyaji seminar proposal 

mahasiswa, b) Daftar hadir peserta seminar per individu, c) Lembar 

revisi/saran untuk perbaikan proposal d) Serta perangkat dan kelengkapan 

lain, untuk diberikan ke Dosen Pendamping. 

 

C. Staf Administrasi 

1. Staf Administrasi menerima dan mengarsipkan hasil verifikasi 

administratif dan akademik yang dituangkan di lembar kendali dari 

Kaprodi. 

2. Staf Administrasi menyiapkan dokumen pendaftaran peserta seminar 

proposal yang berupa : formulir pendaftaran Seminar Proposal, kartu 

absensi Seminar Proposal, blangko persetujuan Dosen Pembimbing untuk 

Seminar Proposal. 

3. Staf Administrasi membuat dan menyerahkan daftar peserta seminar ke 

Kaprodi. 

4. Staf Administrasi menerima surat tugas dosen pendamping seminar 

proposal skripsi dan jadwal seminar proposal skripsi dari Dekan. 

5. Staf Administrasi mengirim surat tugas dosen pendamping seminar 

proposal skripsi dan jadwal seminar proposal skripsi kepada dosen 

pendamping. 

6. Staf Administrasi mengumumkan jadwal seminar proposal skripsi kepada 

mahasiswa. 

7. Staf Administrasi bersama Kaprodi menyiapkan dokumen pelaksanaan 

seminar proposal yang berupa : a) Daftar hadir penyaji seminar proposal 

mahasiswa, b) Daftar hadir peserta seminar per individu, c) Lembar 
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revisi/saran untuk perbaikan proposal d) Serta perangkat dan kelengkapan 

lain, untuk diberikan ke Dosen Pendamping. 

 

D. Dekan 

1. Dekan menyetujui dan menandatangani surat tugas dosen pendamping 

seminar proposal skripsi dan menyetujui jadwal seminar proposal skripsi. 

2. Dekan menyerahkan surat tugas dosen pendamping seminar proposal 

skripsi dan jadwal seminar proposal skripsi ke staf administrasi. 

 

E. Dosen Pembimbing 

1. Dosen pembimbing memberikan persetujuan kepada mahasiswa untuk 

mengikuti seminar proposal skripsi. 

2. Dosen pembimbing adalah merupakan dosen pendamping seminar 

proposal skripsi. 

3. Dosen pendamping menerima surat tugas yang dilampiri jadwal seminar 

proposal. 

4. Dosen pendamping menerima dokumen pelaksanaan seminar proposal 

yang berupa : a) Daftar hadir penyaji seminar proposal mahasiswa, b) 

Daftar hadir peserta seminar per individu, c) Lembar revisi/saran untuk 

perbaikan proposal d) Serta perangkat dan kelengkapan lain. 

5. Dosen pendamping melakukan pencatatan tentang saran-saran perbaikan 

proposal untuk diperbaiki oleh mahasiswa. 

 


