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Mulai

Mengirimkan revisi Skripsi berdasarkan 
feedback dari dua dosen penguji 

(selain dosen pembimbing).

Menyerahkan hasil revisi Skripsi ke dua 
dosen penguji (selain dosen pembimbing).

Mendapatkan persetujuan revisi dari dua 
dosen penguji (selain dosen pembimbing) yang 
berupa:
a.Tangkapan layar persetujuan melalui e-mail 
    atau WhatsApp/LINE chat.
b. Tangkapan layar pada chat box di Google 
     Meet atau Zoom apabila persetujuan 
     diberikan melalui teleconference.

Menyerahkan hasil revisi 
Skripsi ke dosen pembimbing.

Mengirimkan bukti persetujuan revisi Skripsi 
berupa tangkapan layar dari dua dosen 

penguji (selain dosen pembimbing).

Meminta bukti persetujuan revisi Skripsi 
dari dua dosen penguji (selain dosen 

pembimbing) yang berupa tangkapan layar.

Memberikan persetujuan revisi Skripsi, apabila 
revisi memuaskan. Apabila belum, mahasiswa 

diminta untuk melakukan perbaikan lagi 
sampai didapatkan persetujuan.

Mengirim e-mail ke staf admin prodi dengan 
subjek e-mail NAMA 
MAHASISWA_PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI 
yang berisi permintaan:
a. Mencetak approval page dan meminta 
     tanda tangan dan cap basah basah, 
     kemudian menscan dalam bentuk pdf.
b. Surat Keterangan Revisi Skripsi beserta 
    tanda tangan basah dosen pembimbing, 
    kemudian menscan dalam bentuk pdf.
c. Dokumen pada poin a dan b untuk 
    dikirimkan pada mahasiswa yang 
    bersangkutan dan cc dosen pembimbing.

Mencetak Approval page Skripsi, meminta 
tanda tangan dan cap basah, dan melakukan 

scan ke dalam bentuk pdf.

Membuat Surat Keterangan Revisi Skripsi, 
meminta tanda tangan basah dari dosen 

pembimbing, dan menscan dalam bentuk pdf.

Mengirimkan Approval page Skripsi dan Surat 
Keterangan Revisi Skripsi melalui e-mail, ke 
mahasiswa yang bersangkutan dan cc dosen 
pembimbing maksimal dua hari kerja setelah 
dosen pembimbing mengirimkan permintaan.

Selesai

 
Konsultasi revisi (misalnya melalui 

teleconference, e-mail, WhatsApp/LINE 
chat, atau kombinasi beberapa mode 

komunikasi) dengan dua dosen penguji 
(selain dosen pembimbing).

Mengkompilasi Skripsi lengkap hasil revisi 
dalam bentuk pdf yang disesuaikan dengan 

syarat yudisium.

Mengirimkan Skripsi lengkap hasil revisi dalam 
bentuk pdf ke admin prodi, cc dosen 
pembimbing dengan subjek e-mail: 

NAMA MAHASISWA_NIM_PENGUMPULAN 
SKRIPSI FINAL.

 


