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Flowchart Prosedur dan Syarat 

 
1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti kuliah)
2. Telah menempuh minimal 120 SKS dengan IPK minimal 2.50
3. Telah atau sedang proses PKL
4. Membayar biaya pembimbingan proposal/skripsi ke Bank Mandiri 
5. Mengirimkan slip pembayaran ke Bagian Keuangan
6. Mengisi formulir pengajuan judul proposal/skripsi dan mengunggah slip pembayaran melalui link google form 
     pada website : feb.teknokrat.ac.id
7. Pengumuman dan SK Bimbingan Proposal/Skripsi terbit setiap tanggal 15 dan 30 tiap bulannya 
8. Mahasiswa dapat mengajukan judul paling lambat 3 hari sebelum SK Bimbingan Proposal/Skripsi diterbitkan

Melihat pengumuman judul dan SK Bimbingan Proposal/Skripsi melalui SPADA

1. Mengunduh kartu kendali bimbingan proposal pada website : feb.teknokrat.ac.id
2. Mengisi kartu kendali bimbingan proposal dan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing
3. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan :
     a. Minimal 6x bimbingan
     b. Paling cepat 1 bulan dan paling lama 6 bulan setelah dikeluarkannya SK Bimbingan
4. Jika masa pembimbingan melebihi batas yang ditentukan (poin 3b), maka :
     a. Dikenakan biaya perpanjangan bimbingan sebesar 50% dari biaya pembimbingan yang berlaku
     b. Mengajukan judul baru ke Kaprodi dan akan diterbitkan SK Bimbingan baru

1. Sudah melaksanakan Ujian Laporan PKL (Nilai PKL sudah tertera ditranskrip)
2. Mendaftarkan pengajuan seminar proposal/skripsi melalui WA (0822-8916-2110) 
     dengan format berikut :
     PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL
     Nama : xxx
     NPM : 123
     Dosen Pembimbing : xxx
     Judul : xxx
3. Dosen Penguji dari Kaprodi akan dikonfirmasi melalui WA oleh BAAK
4. Menentukan waktu pelaksanaan seminar proposal dengan menyesuaikan jadwal Dosen Pembimbing dan Penguji 
5. Mengisi dan mengunggah formulir seminar proposal pada google form yang ada di website FEB, diantara lain :
     a. Formulir Kelengkapan Berkas Seminar Proposal
     b. Surat Rekomendasi Sidang dari Dosen Pembimbing
     c. Kartu Kendali Bimbingan Proposal
6. Sidang dapat dilaksanakan minimal 3 hari setelah mengisi dan mengunggah formulir seminar proposal
7. Konfirmasi setelah mengisi google form melalui WA (0822-8916-2110)

1. Mengirimkan berkas proposal kepada Dosen Pembimbing dan Penguji melalui email
2. Seminar dapat dilaksanakan secara online ataupun tatap muka

Mulai

Pembimbingan 
Proposal/Skripsi

Mengajukan Seminar 
Proposal/Skripsi

Seminar Proposal

Pembimbingan Hasil 
Skripsi

Mengajukan Sidang 
Skripsi

1. Pembimbingan dilakukan dengan ketentuan :
     a. Minimal 6x bimbingan
     b. Paling cepat 1 bulan setelah seminar proposal 
     c. Paling lama 6 bulan setelah dikeluarkannya SK Bimbingan
2. Jika masa pembimbingan melebihi batas yang ditentukan (poin 1c), maka dikenakan biaya perpanjangan   
    bimbingan sebesar 50% dari biaya pembimbingan yang berlaku

1. Mengunggah dan mengisi formulir sidang skripsi pada Google form yang ada di website : feb.teknokrat.ac.id,   
     diantara lain :
     a. Surat Rekomendasi Sidang dari Dosen Pembimbing
     b. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
     c. Bukti Seminar Proposal
     d. Bebas Administrasi
     e. Foto Kopi Ijazah SMA sederajat yang dilegalisir
     f. Kartu Competency Based yang telah ditandatangani oleh Koordinator Competency Based
     g. Transkrip Nilai Sementara dengan ketentuan :
          - IPK minimal 2.50
          - Telah menempuh minimal 140 SKS
     h. Pas Foto berwarna dengan ketentuan :
          Bagi Pria : Contoh Pas foto :
          - Latar belakang foto berwarna kuning
          - Mengenakan kemeja putih, dasi, jas berwarna gelap
          - Ukuran foto 4x6 (4 lembar) dan 3x4 (8 lembar)
          Bagi Wanita :
          - Latar belakang foto berwarna kuning
          - Seluruh wajah terlihat
          - Memakai kebaya (tidak transparan)
          - Memakai hiasan sanggul atau jilbab formal 
          - Foto sesuai dengan wajah asli
2. Menentukan waktu pelaksanaan sidang skripsi dengan menyesuaikan jadwal Dosen Pembimbing dan Penguji
3. Sidang dapat dilaksanakan minimal 3 hari setelah mengisi dan mengunggah formulir sidang skripsi
4. Konfirmasi setelah mengisi google form melalui WA (0821-7970-9496)

1. Seminar dapat dilaksanakan secara online ataupun tatap muka
2. Mengirimkan berkas skripsi kepada Dosen Pembimbing dan Penguji melalui email

Sidang Skripsi

Merevisi Skripsi
Pembimbingan revisi skripsi maksimal 1 bulan setelah sidang skripsi, dengan menyerahkan lembar revisi kepada 
Dosen Penguji dan Pembimbing

Melihat pengumuman 
dan SK Bimbingan 
Proposal/Skripsi

Membayar Biaya 
Pembimbingan

Mengajukan Judul

Mengunggah skripsi

1. Dokumen skripsi yang telah direvisi, diserahkan ke Dosen Pembimbing, Penguji, dan Kaprodi untuk diberikan 
     persetujuan layak cetak
2. Mengunggah dokumen skripsi yang sudah ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, Penguji, Kaprodi, dan Dekan
     ke sila.teknokrat.ac.id (lihat prosedur unggah Skripsi)


