
SEMINAR PROPOSAL 
 

❖ Seminar Proposal bersifat terbuka, dihadiri oleh presenten, tim pembimbing, penguji 

dan audience 

❖ Mahasiswa boleh maju ke tahap Seminar Proposal bila sudah melewati tahap Peer 

Group 

❖ Jumlah Audience minimal harus ada 15 orang dan sudah hadir sebelum ujian akan 

direschedule 

❖ Berkas Syarat Seminar Proposal : 

1. Biodata yang telah ditempel pas photo warna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar 

2. Buku bimbingan karil yang telah ditanda tangani oleh pembimbing 1 dan 2 

(minimal jumlah total bimbingan 10x) 

3. Fotocopy buku bimbingan karil 1 eks 

4. Kartu Kehadiran Proposal (dengan jumlah kehadiran minimal 10% dari jumlah 

mahasiswa diangkatannya) 

5. Fotocopy Kartu Kehadiran 1 eks 

6. Fotocopy SPP terakhir 3 eks 

7. Softcopy Draft Proposal yang burn ke CD 

8. Borang Jadwal yang sudah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji  

9. Rincian Anggaran Biaya (RAB) penelitian, Maksimal anggaran biaya penelitian Rp. 

4.500,000.- dan jika biaya melebihi yang telah ditetapkan, maka harus ada surat 

persetujuan orang tua mahasiswa diatas materai. 

10. Time schedule progress karil dan Time schedule penelitian 

11. Check Turnitin 

 

❖ Alur : Mahasiswa mengambil borang jadwal pada Adm Tim Karil → Mencari jadwal bersama 

pembimbing dan penguji → setelah menemukan jadwal yang disetujui  oleh pembimbing  

dan penguji → Mahasiswa harus menghadap tim karil untuk meng Acc semua berkas syarat 

ujian seminar proposal tersebut 

❖ Mahasiswa meng Acc ke tim karil 1 minggu sebelum hari H, dan Draft pra proposal sudah 

harus dibagikan ke pembimbing dan penguji minimal 3 hari sebelum hari H 

❖ Undangan dikeluarkan oleh tim karil 

❖ Pada seminar proposal, sudah dilakukan penilaian. Penilaian mengikuti Varian Tinggi. 

❖ Bila mahasiswa tidak lulus pada ujian seminar proposal, maka mahasiswa wajib ikut ujian 

proposal selanjutnya (Ujian Seminar Proposal berikutnya bersifat tertutup) 

 

 

 

 

 



SIDANG SKRIPSI 
 

❖ Sidang Skripsi bersifat tertutup 

❖ Pada sidang skripsi dilakukan penilaian, dan bila mahasiswa tidak lulus maka wajib 

ikut ujian berikutnya 

❖ Berkas syarat sidang skripsi: 

1. KRS (Mata kuliah skripsi) 

2. Slip SPP pada semester berjalan 

3. Darft Skripsi yang telah ditanda tangani pembimbing 1 dan 2 

4. Telah lulus semua mata kuliah dengan nilai minimal C (Transkrip nilai) 

5. Lulus TOEFL dengan score 477 (Bila Nilai bahasa inggris A, maka bebas Toefl, 

mengumpulkan bukti Nilai A mata kuliah bahasa inggris) 

6. Mengisi judul skripsi dan jadwal sidang skripsi 

7. Bebas Pustaka dan Bebas Lab 

8. Kartu Kehadiran Seminar Proposal (50% dari jumlah mahasiswa diangkatannya) 

9. Kelngkapan administrasi sidang skripsi: 

a. Surat permohonan sidang skripsiyang telah ditempel pas photo berwarna 

ukuran 3x4 cm 

b. Daftar evaluasi sidang skripsi yang telah ditempel pas photo warna ukuran 

3x4 

c. Daftar nilai akhir skripsi yang telah ditempel pas photo warna ukuran 3x4 

d. Surat persetujuan untuk dapat sidang skripsi yang telah ditandatangani 

pembimbing dan penguji 

e. Daftar penilaian ujian sidang skripsi 4 lembar 

f. Daftar evaluasi pembimbing  

g. Surat undangan skripsi 4 lembar 

h. Berita acara sidang skripsi 

i. Lembar saran dan perbaikan 4 lembar 

j. Daftar Riwayat Hidup 

10. Artikel Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) 

11. Sertifikat Baksos 4 lembar (4 Kegiatan baksos yang berbeda) 

12. Sertifikat Seminar Nasional 1 lembar 

13.  Surat Lolos Laik Etik 

14. Log Book Penelitian 

15. Turnitin 

16. Buku Bimbingan Karya Ilmiah 

Semua Berkas syarat sidang skripsi dimasukkan kedalam map gantung warna 

hijau 

❖ Alur : Mahasiswa mengambil borang jadwal pada Adm Tim Karil → Mencari jadwal 

bersama pembimbing dan penguji → setelah menemukan jadwal yang disetujui oleh 



pembimbing dan penguji → Mahasiswa harus menghadap tim karil untuk meng Acc 

semua berkas syarat ujian sidang skripsi tersebut 

❖ Mahasiswa meng Acc ke tim karil 1 minggu sebelum hari H, dan Draft pra proposal 

sudah harus dibagikan ke pembimbing dan penguji minimal 3 hari sebelum hari H 

❖ Undangan dikeluarkan oleh tim karil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEER GROUP 
 

❖ Peer Group bersifat tertutup 

❖ Belum dilakukan penilaian, hanya berupa diskusi dan masukan untuk penelitian 

tersebut 

❖ Syarat untuk maju Peer Group : 

1. Mahasiswa harus sudah selesai bimbingan dengan pembimbing 1 dan 2, dan 

Pembimbing 1 dan 2 sudah mengizinkan mahasiswa tersebut untuk maju Peer 

Group. 

2. Mahasiswa mengambil borang jadwal pada Adm Tim Karil → Mencari jadwal 

bersama pembimbing dan penguji → setelah menemukan jadwal yang 

disetujui oleh pembimbing dan penguji → Mahasiswa harus menghadap tim 

karil untuk meng Acc jadwal kegiatan tersebut 

3. Mahaiswa meng Acc ke Tim Karil 1 minggu sebelum hari H, dan Draft Pra 

proposal sudah harus dibagikan ke pembimbing dan penguji minimal 3 hari 

sebelum hari H 

4. Undangan untuk kegiatan karil dibuat oleh mahasiswa dan ditanda tangani 

oleh pembimbing 1. 


