TATA CARA
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI
1. Telah di acc dosen pembimbing skripsi (muncul download kartu bimbingan dan form
pendaftaran ujian skripsi sudah aktif).
2. Mendaftar online ujian skripsi di www.student.amikompurwokerto.ac.id dan mencetak
formulir pendaftaran skripsi menggunakan kertas F4 dan telah diberi foto ukuran 4x6
berwarna. (nomor kwitansi pembayaran menggunakan NIM tanpa titik).
3. Membayar biaya pendaftaran ujian skripsi sebesar Rp 165.000,00 ke Bank
Muamalat a.n Berlilana QQ Stmik Amikom Purwokerto no. Rek. 5410031185).
4. Menyerahkan bukti bayar ujian skripsi ke loket BAUK untuk diaktifasi (apabila
mentransfer, harap menfotocopy bukti transfer terlebih dahulu dan diberi nim dan
nama).
5. Menyerahkan berkas laporan skripsi 3 rangkap ke BAA (yang sudah dijilid langsung
dengan cover warna merah tua untuk teknik informatika, warna biru tua untuk
sistem informasi).
6. Membawa flashdisk yang berisi softcopy foto berwarna (ketentuan sesuai dengan
foto ijazah) dengan format nama file : nama lengkap – nim.
7. Menyerahkan foto ukuran 4x6 hitam putih 5 lembar yang telah dihilangkan border
putihnya untuk ditempel di ijazah dan transkrip dengan ukuran tinggi 5,3 cm. Dan
dimasukan ke plastik klip (yang sudah disediakan di BAA dan menulis NIM, Nama
Lengkap pada label plastik). Jika foto tidak sesuai dengan ketentuan TIDAK
DITERIMA.
8. Ketentuan foto ijazah mengenakan kemeja putih, jas resmi warna hitam (bukan jas
almamater) dan berdasi (wanita yang menggunakan jilbab, tetap memakai dasi / jilbab
dimasukan ke kemeja putih sehingga kerah baju dan dasi tetap terlihat) untuk laki-laki
dan perempuan (tidak memakai jilbab) telingga harus kelihatan. Foto dicetak di studio
foto sehingga hasil cetakan bagus (bukan hasil cetakan printer biasa), kertas foto
bukan bertextur licin sehingga penyentempelan tidak luntur pada foto.

Contoh Foto
Foto Laki- Laki

Foto Perempuan

Foto Perempuan Berjilbab

9. Ketentuan pendaftaran ujian skripsi :
a. Tidak boleh ada nilai D & E pada saat mendaftar ujian skripsi.
b. Sudah dinyatakan lulus ujian kerja praktek.
c. Minimal telah menempuh total sks + sks yang sedang diambil 144 sks.
d. Tidak dapat mendaftar ujian skripsi jika poin a, b, dan c belum terpenuhi.
e. Bila persayaratan tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak diterima dan akan
dikembalikan kepada mahasiswa.
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Ketentuan ujian skripsi :
a. Kesempatan ujian skripsi dengan judul / tema yang sama maksimal 3 x.
b. Apabila dalam 3 kali ujian dinyatakan tidak lulus, maka diwajibkan untuk
menyusun skripsi dengan tema berbeda sesuai kemampuan mahasiswa dengan
arahan dari dosen pembimbing masing-masing.
c. Menyiapkan kelengkapan untuk ujian, pihak lembaga hanya menyediakan LCD
proyektor.
d. Pakaian
Putra

: Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi, celana kain hitam,
sepatu pantofel.

Putri : Mengenakan hem putih, jas almamater, berdasi (bagi yang tidak
berjilbab), rok kain hitam, sepatu pantofel.

