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Proses Perbaikan/ 
RevisiTA

 Proses perbaikan/revisi Tugas Akhir dilakukan diluar sistem

Tugas Akhir antara mahasiswa dan dosen penguji atau

pembimbing melalui Email/ Whatsapp/Google meet dsb.

 Batas waktu revisi tetap sesuai dengan ketentuan, yaitu 7 hari

atau satu minggu setelah dinyatakan lulus dalam sidang TA.

 Dosen pembimbing dan penguji diharapakan melakukan

quality control pada TA mahasiswa sebelum dinyatakan final 

revisi



Proses submit 
berkas TA 

Mahasiswa

 Jika berkas TA sudah selesai di revisi, selanjutnya berkas TA 

di upload dalam bentuk pdf melalui web student. 

a. TA Skripsi (Cover, Abstrak, daftar isi, Bab I-V, 

+daftar pustaka & lampiran). TA Penciptaan

Karya (cantumkan link karya pada lampiran)

b. TA Artikel Ilmiah ( Jurnal sesuai ketentuan)

 Proses submit sesuai dengan ketentuan pada web student, 

tanpa lembar pengesahan.





Proses Verifikasi
Dosen

Pembimbing & 
Penguji

 Pembimbing dan penguji memastikan file TA yang 

sudah selesai di revisi sudah di unggah oleh mahasiswa

melalui web student.

 Selanjutnya Dosen Penguji dan Pembimbing melakukan

Verifikasi Final melalui web dosen dengan cara klik

tombol persetujuan TA. Hal ini menyatakan setuju untuk

hard cover dalam bentuk soft copy (belum ada lembar

persetujuan).

 Jika sudah di setujui maka Lembar Persetujuan akan

otomatis terbentuk pada web student dan selanjutnya

mahasiswa bisa mengunduhnya. 

 Batas waktu verifikasi dosen maksimal 5 hari setelah

selesai revisi.





Proses submit 
tahap II

 Mahasiswa menyisipkan lembar pengesahan yang sudah

diunduh ke TA Skripsi/Jurnal sesuai dengan urutan.

 Mahasiswa mengupload dokumen TA Skripsi/Jurnal yang 

sudah dengan lembar pengesahan dalam bentuk PDF melalui

Web student untuk mendapatkan verifikasi dari kaprodi.

a. TA Skripsi & karya (TA lengkap +lembar pengesahan)

b. TA Artikel Ilmiah (Jurnal +lembar pengesahan)

 Proses upload sesuai dengan ketentuan pada web 

student/halaman berikut, dengan lembar pengesahan sudah

dilampirkan.





Proses verifikasi
Kaprodi & 

Perpustakaan

 Kaprodi akan verifikasi keseluruhan TA Skripsi, Karya dan

Artikel Ilmiah yang sudah masuk pada system TA Prodi dan

sesuai dengan ketentuan Fakultas.

 Bila masih ditemukan kesalahan/kekurangan, Prodi akan

menghubungi dosen pembimbing untuk meneruskan pada

mahasiswa melakukan perbaikan dan upload ulang sesuai

dengan ketentuan sebelumnya.

 Perpusatakaan akan melakukan Verifikasi Final dari TA 

yang masuk pada system perpustakaan sebagai dasar

bahwa TA tersebut siap untuk publikasi selanjutnya (tidak

perlu mengumpulkan ke Perpustakaan).



Batas Waktu
 Pengumpulan Berkas Tugas Akhir/Proses Verifikasi

Pepustakaan paling lambat 04 September 2020.


