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A. Teknis Pengajuan Pembimbing Skripsi 

1. Mahasiswa telah mengikuti “Workshop Penulisan Tugas Akhir” yang 

dibuktikan dengan formulir klinik proposal yang sudah disetujui oleh Dosen 

Pendamping; 

2. Mahasiswa membayar biaya skripsi yang dibuktikan dengan bukti 

pembayaran; 

3. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan Pembimbing Skripsi dengan 

mendownload  di website FAI 

http://agamaislam.umm.ac.id/id/pages/blankoblanko.html (klik pada “Form 

Pengajuan Pembimbing Skripsi”); 

4. Semua ketentuan tersebut (nomor 1, 2, dan 3) discan dan dikirimkan ke email 

Prodi (prodi_as@umm.ac.id) dengan subyek “Pengajuan Pembimbing 

Skripsi_Nama Lengkap_NIM” (Untuk twinning program, tuliskan juga NIM 

Fakultas Hukum dengan dipisahkan garis miring); 

5. Setelah mengirimkan berkas tersebut, mahasiswa mengkonfirmasi ke TU 

Prodi melalui telpon atau Whatsapp ke nomor 0811-3640-100. 

6. Prodi menverifikasi berkas dan melanjutkan pembuatan SK Pembimbing 

Skripsi bagi yang telah memenuhi persyaratan. Adapun yang belum 

memenuhi persyaratan akan diinformasikan dan diminta untuk melengkapi; 

7. Prodi mengirimkan hasil scan SK Pembimbing Skripsi kepada Mahasiswa 

dan Pembimbing. 

 

 

B. Teknis Pembimbingan 

1. Pembimbingan Tugas Akhir dilakukan secara daring/online dengan 

menggunakan media yang disepakati bersama antara Mahasiswa dan Dosen 

Pembimbing; 

2. Mahasiswa melaporkan secara berkala kepada Prodi. Formulir berita acara 

bimbingan skripsi bisa diunduh melalui website FAI: 

http://agamaislam.umm.ac.id/id/pages/blankoblanko.html (klik “berita acara 

bimbingan skripsi’); 

3. Formulir berita acara tersebut discan dan dikirimkan ke email prodi 

(prodi_as@umm.ac.id) dengan subyek “Laporan Bimbingan 

Skripsi_Nama_NIM”; 

8. Setelah mengirimkan laporan tersebut, mahasiswa mengkonfirmasi ke TU 

Prodi melalui telpon atau Whatsapp ke nomor 0811-3640-100. 
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C. Teknis Seminar Proposal 

1. Mahasiswa melakukan seminar proposal secara daring/online dengan 

menggunakan media yang disepakati oleh Mahasiswa dan Dosen 

Pembimbing. 

2. Minimal dihadiri oleh satu Dosen Pembimbing; 

3. Minimal dihadiri oleh 10 Mahasiswa Prodi HKI; 

4. Mahasiswa mengisi formulir berita acara seminar proposal dan daftar hadir. 

Form ini dapat diunduh di website FAI: 

http://agamaislam.umm.ac.id/id/pages/blankoblanko.html (klik “berita acara 

seminar proposal skripsi”). Pada bagian tanda tangan “Dosen Pembimbing” 

diisi dengan nama lengkap salah satu Dosen Pembimbing yang hadir saat 

seminar proposal disertai gelar akademik. Pada bagian daftar hadir 

mahasiswa, diisi dengan nama lengkap dan NIM peserta yang menghadiri 

dan pada kolom “tanda tangan” diisi dengan paraf; 

5. Mahasiswa yang menghadiri Seminar Proposal, bisa mengunduh formulir 

kehadirannya di website FAI: 

http://agamaislam.umm.ac.id/id/pages/blankoblanko.html (klik “daftar 

menghadiri seminar proposal”). Pada kolom “TTD Dosen Pendamping 

Seminar Proposal” diisi dengan nama lengkap Dosen disertai gelar akademik; 

6. Mahasiswa melaporkan hasil pelaksanaan Seminar Proposal dengan 

mengirimkan formulir berita acara (discan) dan dokumentasi saat seminar 

proposal daring (foto layar / screenshoot) ke email prodi 

(prodi_as@umm.ac.id) dengan subyek “Laporan Seminar 

Proposal_Nama_NIM”; 

7. Setelah mengirimkan berkas tersebut, Mahasiswa mengkonfirmasi ke TU 

Prodi melalui telpon atau Whatsapp ke nomor 0811-3640-100. 

 

D. Teknis Ujian Skripsi 

1. Mahasiswa melakukan cek plagiasi dengan membayar biaya sebesar Rp. 

25.000,- di BNI atau Bank Jatim; 

2. Mahasiswa mengkonfirmasi ke TU Prodi melalui telpon atau Whatsapp ke 

nomor 0811-3640-100 dan mengirimkan bukti pembayaran (hasil scan) ke 

email prodi (prodi_as@umm.ac.id); 

3. File Bab Skripsi yang akan dilakukan cek plagiasi dikirimkan ke email prodi 

(perbab dalam bentuk word) dan Mahasiswa mengkonfirmasi jika sudah 

mengirimkannya; 

4. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran ujian Skripsi dan melengkapi 

persyaratan sesuai ketentuan yang ada di formulir tersebut.  Formulir dan 

check list persyaratan bisa diunduh di website FAI: 

http://agamaislam.umm.ac.id/id/pages/blankoblanko.html (klik “form check list 

pendaftaran skripsi); 

5. Persyaratan tersebut discan (yang aslinya) dan dikirim ke email prodi 

(prodi_as@umm.ac.id); 

6. Mahasiswa mengirimkan softfile foto melalui email 

baakumpulfoto@gmail.com dan email prodi; 

7. Setelah mengirimkan berkas tersebut, mahasiswa mengkonfirmasi ke TU 

Prodi melalui telpon atau Whatsapp ke nomor 0811-3640-100. 
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8. Prodi memverifikasi berkas dan melanjutkan pembuatan SK Ujian Skripsi 

bagi yang telah memenuhi persyaratan. Adapun yang belum memenuhi 

persyaratan akan dikabarkan untuk bisa dilengkapi; 

9. Prodi mengirimkan hasil scan SK Ujian Skripsi ke Mahasiswa dan Dosen 

Penguji; 

10. Prodi menyampaikan media daring yang akan digunakan untuk Ujian 

Skripsi kepada Mahasiswa dan Penguji; 

11. Prodi menyiapkan room meeting-nya, dan akan mengirimkan link-nya ke 

WA Mahasiswa dan Penguji sekitar 30 menit sebelum jadwal ujian; 

12. Mahasiswa agar menggunakan laptop supaya lebih mudah melakukan 

presentasi; 

13. Jika diperlukan, Prodi akan mengajak Mahasiswa untuk melakukan tes 

penggunaan media yang telah dipilih; 

14. Agar bersama bisa memastikan jaringan yang bagus demi kelancaran 

Ujian Skripsi. 

15. Hal-hal lainnya yang dianggap perlu, akan disampaikan kepada 

Mahasiswa dan Penguji. 

 

 

 

Nb.: 1.  Scan berkas adalah berkas yang asli. Diupayakan menggunakan scan dengan 

kualitas bagus. Jika tidak memungkinkan, bisa menggunakan aplikasi scanner 

yang tersedia di Smartphone; 

 2.  Hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, silahkan menghubungi TU Prodi 

melalui nomor yang telah disebutkan; 

3.     Salam sukses dari kami untuk Kawan2 HKI sekalian. 


