PENGUMUMAN UJIAN SEMINAR PROPOSAL
NOMOR : 056A.FKIP/II.3.AU/F/2022
Diberitahukan kepada mahasiswa FKIP UNIMMA bahwa untuk dapat mengikuti ujian seminar proposal skripsi semester
genap T.A 2021 / 2022 wajib memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
A. Ketentuan dapat mengikuti ujian :
NO KETENTUAN
1.
Peserta adalah Mahasiswa angkatan 2018 keatas
2.
Telah mengambil Mata Kuliah Seminar Proposal


3.

Telah mendapat pengesahan proposal dari pembimbing


4.

Layanan cek turnitin oleh ruang baca FKIP.

Telah melakukan pembayaran ujian seminar proposal


7.

template dapat diunduh melalui laman :
https://unimma.link/template-keterangan-validasi

Telah lolos uji cek similarity dengan turnitin sesuai ketentuan (30 %)


6.

template dapat diunduh melalui laman :
https://unimma.link/template-pengesahan-proposal

Telah mendapat surat keterangan validasi instrumen dari Validator


5.

KRS dapat diunduh melalui laman :
https://krsol.unimma.ac.id

DIBUKTIKAN DENGAN
KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
KRS pengambilan sempro yang
sudah ditandasahkan oleh
mahasiswa dan DPA
Lembar pengesahan proposal
yang sudah ditandasahkan oleh
pembimbing
Surat
keterangan
validasi
instrumen
yang
sudah
ditandasahkan oleh validator
Print hasil uji similarity

melakukan self service selanjutnya membayar biaya ujian seminar proposal ke bank.
Self service melalui laman :
https://krsol.unimma.ac.id

Telah melakukan pendaftaran ujian seminar proposal

Kuitansi bukti pembayaran ujian
seminar proposal skripsi
Bukti pendaftaran ujian seminar
proposal skripsi

B. Tata cara pendaftaran ujian :
NO TATA CARA PENDAFTARAN UJIAN
1.
Mengisi form pendaftaran ujian melalui laman : https://unimma.link/form-pendaftaran-sempro


siapkan scan dokumen – dokumen asli yang akan diupload (scan dokumen asli pada ketentuan ujian point 1 – 6) dan Softfile
proposal skripsi yg sudah ditandasahkan pembimbing dan validator

2.

Menyerahkan hardfile proposal skripsi yang sudah disahkan pembimbing belum dijilid 3 bendel

3.

Menyerahkan berkas berkas Form cek list syarat pendaftaran, Data identitas diri dan Form bukti pendaftaran





4.

hardfile proposal skripsi dikumpulkan jika ujian dilaksanakan secara offline
dapat diunduh melalui laman : https://unimma.link/form-ceklistsyarat-identitasdiri-buktipendaftaran-ujiansempro
form cek list syarat pendaftaran, form bukti pendaftaran diisi oleh pengajaran, form data identitas diri diisi mahasiswa

Menunjukan berkas – berkas asli file yang sudah diupload sebagai berikut :
1. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
2. KRS (Kartu Rencana Studi)
3. Lembar pengesahan proposal skripsi
4. Surat keterangan validasi instrumen
5. Print hasil uji similarity
6. Kuintansi pembayaran ujian seminar proposal skripsi
7. Proposal skripsi yang sudah ditandasahkan oleh pembimbing dan validator


berkas – berkas asli ditunjukan pada saat menyerahkan berkas pada point 3

Keterangan :
 Point nomer 2 masing – masing dimasukan kedalam bag folder / map plastik transparan, Point nomer 3 dimasukan stopmap,
stopmap dimasukan bag folder / map plastik transparan. Semua dikumpulkan di pengajaran setelah melakukan pendaftaran
online.
 Stopmap dan bag folder / map plastik transparan warna biru : BK, kuning : PG PAUD, merah : PGSD, diberi label indentitas
NPM, Nama dan Prodi.

C. Waktu pendaftaran ujian :
Waktu pendaftaran ujian dibuka mulai 7 Maret 2022 – 26 Juli 2022


Pendaftaran ujian skripsi dibuka setiap semester

D. Waktu pelaksanaan ujian :
Waktu pelaksanan ujian mulai 14 Maret 2022 – 29 Juli 2022



Jadwal ujian diinformasikan melalui website fkip : www.fkip.unimma.ac.id atau melalui nomer Whatsapp peserta ujian skripsi
Point (nomor 2 dan 3) pada tata cara pendaftaran ujian harus sudah diserahkan ke bag. pengajaran paling lambat 2 (dua) hari sebelum
pelaksanaan ujian

E. Pakaian ujian :
NO PAKAIAN PUTRA
PAKAIAN PUTRI
1
Baju warna putih celana warna Hitam dan berjas Baju muslim (berjilbab) atasan warna putih, rok hitam dan
almamater
berjas almamater
F. Biaya ujian :
NO PRORAM STUDI
1
Bimbingan dan Konseling
2
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
3
Pendidikan Guru Sekolah Dasar

KELAS REGULER
Rp. 325.000
Rp. 325.000
Rp. 325.000

KELAS PARALEL
Rp. 360.000
Rp. 360.000
Rp. 360.000

Ket : Biaya ujian setiap semester dapat berubah menyesuaikan kebijakan, biaya ujian dapat dibayarkan setelah mahasiswa
melakukan self service selanjutnya membayar biaya ujian skripsi ke Bank Jateng / Mandiri Syariah Indonesia.

Demikian untuk diperhatikan, keterangan lebih lanjut dapat ditanyakan secara langsung di bagian pengajaran FKIP / melalui
Hotline FKIP : 0898-4486-060
Magelang, 4 Maret 2022
Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Japar, M.Si., Kons.
NIP. 19580912 198503 1 006

