
SELESAI

Penilaian Kompre
- Petugas Administrasi Jurusan mengajukan entry nilai
Kompre ke BAA berdasar berita acara seminar dan
penilaian dari dosen pembimbing Kompre

Revisi dan Pengumpulan Laporan Kompre (Proposal
Skripsi Final)
- Mahasiswa melakukan konsultasi perbaikan laporan
kompre sampai disetujui oleh dosen pembimbing untuk
dijilid
- Mahasiswa mengumpulkan laporan kompre (hardcopy)
dan lembar konsultasi KP ke Jurusan
- Mahasiswa meminta bukti penerimaan laporan kompre
dari Jurusan

Pelaksanaan Seminar Kompre
- Mahasiswa melakukan seminar Kompre di waktu dan
tempat yang telah ditentukan dengan minimal kehadiran
peserta seminar= 10 orang mahasiswa

Pengajuan Pendaftaran Seminar Kompre ke Jurusan
- Mahasiswa meminta formulir pendaftaran seminar
Kompre ke petugas Administrasi Jurusan
- Mahasiswa mengisi formulir tsb dengan :

1. Mengkonfirmasi kesediaan dosen pembimbing
menguji pada hari dan jam sesuai kesepakatan
2. Mengecek ketersediaan ruangan untuk seminar
di Bagian Pengajaran serta booking ruangan

- Mahasiswa mengembalikan formulir yang telah diisi
lengkap dan ditandatangani dosen pembimbing ke petugas
Administrasi Jurusan untuk segera diproses
- Mahasiswa mengambil surat undangan seminar Kompre di
petugas Administrasi Jurusan, kemudian menyerahkan
surat tsb bersamaan dengan draf proposal Kompre kepada
dosen pembimbing.

ALUR PELAKSANAAN KOMPREHENSIF PROPOSAL SKRIPSI

Pelaksanaan Kompre
- Mahasiswa mengambil Nota dinas pembimbing Kompre
dan blangko konsultasi Kompre di Jurusan
- Mahasiswa membuat proposal kompre sesuai
format/panduan yang berlaku dan wajib konsultasi
dengan dosen pembimbing
- Mahasiswa mengisi lembar konsultasi Kompre sesuai
pembimbingan yang telah dilakukan
- Mahasiswa memohon persetujuan seminar KP kepada
dosen pembimbing ketika draft laporan Kompre sudah
final dan siap diseminarkan.

Penerimaan Proposal Kompre oleh Jurusan
- Checking proposal kompre oleh Sekretaris Jurusan;
memastikan keabsahan judul sebagai tugas akhir
mahasiswa dan judul belum pernah diambil mahasiswa
lain (orisinil).
- Penentuan calon dosen pembimbing kompre berdasar
distribusi pembimbingan oleh Sekretaris Jurusan untuk
penerbitan nota dinas.

Pengajuan Pendaftaran Kompre ke Jurusan
- Mahasiswa meminta formulir pendaftaran Kompre ke
petugas Administrasi Jurusan
- Formulir diisi, dilengkapi, dan segera dikembalikan
bersama proposal Kompre

Mahasiswa
Syarat:
- Telah menempuh 100 SKS
- Telah memasukkan Komprehensif Proposal Skripsi
dalam KRS semester berjalan
- Memiliki IPK ≥ 2,00
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