
PENGAJUAN SIDANG SKRIPSI

PROGRAM SARJANA

STIE BISMA LEPISI

Mendapatkan 
persetujuan dari 
Pembimbing Skripsi

Mengambil Formulir Pendaftaran Sidang di 
Sekretariat

1. Mengisi, dan melengkapi syarat sidang sebagai berikut:

a. Mahasiswa aktif dan sedang menempuh Skripsi pada semester berjalan sesuai
KRS.

b. Dinyatakan lulus 138 SKS.

2. Bukti Bebas Biaya dari Administrasi Keuangan, dengan ketentuan:

b. Telah menyelesaikan seluruh biaya pendidikan.

c. Telah menyelesaikan biaya bimbingan dan sidang skripsi.

3. Pengesahan  dari  Bagian  Perpustakaan:  Tidak  ada  kewajiban/pinjaman  buku  di
Perpustakaan.

4. Menyerahkan berkas ke Sekretariat, sebagai berikut:

a. Skripsi  yang  telah  disahkan  pembimbing,  dibuat  rangkap  empat  dan  dijilid
softcover berwarna kuning.

b. Sertifikat brevet pajak dan sertifikat seminar (min 5x seminar).

c. KHS semester 1-7.

d. Copy ijazah SMA/SMK atau sederajat yang dilegalisir.

e. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak empat lembar (Atasan kemeja putih
memakai jaket almamater, pria memakai dasi hitam dan wanita berhijab warna
putih (background merah, photo diprint dengan jenis kertas doff)

Melihat Pengumuman Jadwal Sidang di Website 

Menginformasi Jadwal Sidang ke Pembimbing Skripsi

Pelaksanaan Sidang

5. Mengisi, dan melengkapi syarat sidang sebagai berikut:

c. Mahasiswa aktif dan sedang menempuh Skripsi pada semester berjalan sesuai
KRS.

d. Dinyatakan lulus 138 SKS.

6. Bukti Bebas Biaya dari Administrasi Keuangan, dengan ketentuan:

d. Telah menyelesaikan seluruh biaya pendidikan.

e. Telah menyelesaikan biaya bimbingan dan sidang skripsi.

7. Pengesahan  dari  Bagian  Perpustakaan:  Tidak  ada  kewajiban/pinjaman  buku  di
Perpustakaan.

8. Menyerahkan berkas ke Sekretariat, sebagai berikut:

f. Skripsi  yang  telah  disahkan  pembimbing,  dibuat  rangkap  empat  dan  dijilid
softcover berwarna kuning.

g. Sertifikat brevet pajak dan sertifikat seminar (min 5x seminar).

h. KHS semester 1-7.

i. Copy ijazah SMA/SMK atau sederajat yang dilegalisir.

j. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak empat lembar (Atasan kemeja putih
memakai jaket almamater, pria memakai dasi hitam dan wanita berhijab warna
putih (background merah, photo diprint dengan jenis kertas doff)


