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SURAT EDARAN 
No.: 139/STKIP-PGRI/F.1/Po/2021 

tentang 

PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 

 

Merujuk pada laporan perkembangan bimbingan tugas akhir (skripsi) dari kaprodi dan hasil 

rapat akademik pada hari Kamis, 22 Juli 2021, diinformasikan kepada selurah dosen pembimbing 

dan mahasiswa bimbingan tugas akhir (skripsi) bahwa: 
 

A. Syarat dan Pendaftaran Ujian Skripsi: 

1. Pendaftaran ujian skripsi dibuka sampai tanggal 6 Agustus 2021. 

2. Telah melunasi biaya paket/ biaya pendidikan sampai tahun akademik 2020/2021. 

3. Telah melunasi biaya bimbingan dan ujian skripsi. 

4. Menyerahkan Formulir Tanda Pendaftaran Ujian Skripsi yang telah divalidasi oleh  bagian 

keuangan. 

5. Mahasiswa menyerahkan hard copy laporan skripsi (2 eks.) yang telah ditandatangani kedua 

pembimbing kepada staf Prodi (Tensilia Puspasari, M.Pd.)  

6. Laporan skripsi dimasukkan dalam stopmap mika jepit (snelhecter) dengan warna sesuai prodi 

dan tidak dijilid (PBSI: kuning, PBI: merah, dan PG-PAUD: biru, dan PBJ: hijau). 
 

B. Pelaksanaan Ujian Skripsi: 

1. Ujian skripsi yang semula dijadwalkan tanggal 26-28 Juli 2021 diundur pelaksanaannya pada 

hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, untuk itu Dosen Pembimbing dan mahasiswa bimbingan 

wajib menyelesaikan bimbingan sesuai waktu yang telah ditentukan. 

2. Ujian skripsi akan dilaksanakan dalam 1 (satu) periode dan tidak ada periode 2 (kedua).  

3. Ujian dilaksanakan dengan presentasi laporan skripsi dalam bentuk power point presentation 

(ppt) maksimal 12 slides di hadapan 2 penguji secara luring dengan alokasi waktu 30 menit (15 

menit presentasi dan 15 menit tanya jawab).  

4. Peserta ujian memakai seragam atasan putih bawah hitam, berdasi (laki-laki), berjilbab hitam 

(perempuan), berjas almamater, dan bersepatu. 

5. Peserta dibolehkan membawa alat tulis dan catatan pada saat ujian. 

6. Peserta ujian wajib hadir minimal 15 (lima belas) menit sebelum ujian dilaksanakan dan 

mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan sebelum memasuki 

ruangan). 

7. Peserta ujian wajib menempati tempat duduk yang telah disediakan. 

8. Jadwal ujian akan diinformasikan kemudian. 
 

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan 

 

 

Ponorogo, 23 Juli 2021 

Ketua, 

 

 

 

Dr. H. Sutejo, M.Hum. 
NIP. 19670210 199203 1 004 
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