PENGUMUMAN
Nomor: 0672/AMIKOMPWT/FIK/08/VII/2021

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang sudah mengambil
skripsi pada semester Genap 2020/2021, bahwa dengan adanya pemberlakuan PPKM
darurat untuk teknis pendaftaran dan ujian skripsi mulai tanggal 17 Juli 2021
dilakukan secara online.
A. SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
1. Tidak ada nilai D & E pada saat mendaftar ujian skripsi.
2. Sudah dinyatakan lulus ujian Tugas Praktek.
3. Telah menempuh minimal 146 SKS (Jumlah SKS pada Transkrip + Jumlah SKS pada
KRS Genap 2020/2021).
4. Telah di acc dosen pembimbing skripsi (muncul download kartu bimbingan dan
form pendaftaran ujian skripsi sudah aktif).
5. Melakukan Pengecekan plagiarisme yang dilakukan secara mandiri dengan langkah
sebagai berikut :
a. Buka web www.perpustakaan.amikompurwokerto.ac.id
b. Pilih

menu

cek

plagiarisme

atau

langsung

mengisi

form

di

s.id/cekplagiarismeskripsi
c. File yang diunggah pada form adalah BAB 1 – Daftar Pustaka.
d. Perpustakaan akan memberikan balasan email kepada mahasiswa yang telah
mengisi form tersebut sesuai dengan urutan masuk.
e. Hasil cek plagiarisme laporan skripsi maksimal 50%. Jika lebih dari 50%
maka diwajibkan memperbaiki dan melakukan cek plagiarisme kembali.
f. Jika hasil cek palgiarisme sudah sesuai dengan ketentuan maka dapat
melakukan tahap pendaftaran (point 6)
6. Mendaftar online ujian skripsi di www.student.amikompurwokerto.ac.id Menu
AKADEMIK - Skripsi – History & Pendaftaran Ujian, jika judul skripsi diganti maka
pada form pendaftaran diketikan judul yang terbaru.

7. Cetak formulir pendaftaran skripsi menggunakan kertas F4 kemudian ditandatangani dan
discan (file .pdf).
8. Membayar biaya pendaftaran ujian skripsi sebesar Rp 165.000,00 Transfer
atau datang ke Bank Muamalat dengan No. Rek. 5410081993 a.n. Yayasan
Amikom Purwokerto, kemudian discan (file .pdf).
9. Setelah point 8 dilakukan, Mahasiswa membuat ROOM google meet pada
https://meet.google.com/ -> Buat Rapat Untuk Nanti , kemudian lik tersebut
dikirimkan melalui link bit.ly/daftar_skripsi21 beserta lampiran PDF :
a. Laporan skripsi dalam bentuk soft file (paperless)
b. Bukti pembayaran Ujian Skripsi
c. Formulir pendaftaran ujian skripsi
d. Lembar deteksi plagiarisme
e. Link google meet
10. Setelah point 9 dilakukan maka jadwal ujian skripsi dapat dilihat pada
www.student.amikompurwokerto.ac.id Menu AKADEMIK - Skripsi – History &
Pendaftaran Ujian atau Jadwal Ujian. Jadwal ujian skripsi paling cepat akan muncul
setelah 2 hari dari tanggal pengiriman persyaratan ujian skripsi, jika belum maka
mahasiswa dapat menunggu jadwal di web.
B. PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI
1. Ujian skripsi dilakukan secara online
2. Pakaian Peserta Sidang
a. Putra
Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi, celana kain hitam, sepatu
pantofel.
b. Putri
Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi (bagi yang tidak berjilbab),
rok kain hitam, sepatu pantofel.
3. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kelengkapan ujian
4. Kesempatan ujian skripsi dengan judul / tema yang sama maksimal 3 x.

