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Keterangan
1. Mahasiswa
mengisi
form
Distribusi Skripsi secara online
pada website SI E-Layanan
mahasiswa atau link
https://bit.ly/LayananDistribusi
SkripsiProdiSI
Persyaratan Upload File:

1

Mahasiswa mengisi form
Distribusi Skripsi secara online
di Website SI E-Layanan
mahasiswa

:

Dokumen
Distribusi
Skripsi

 Capture Bukti Distribusi 2 Dosen
Pembimbing dan 2 Dosen
Penguji. Dengan format pdf
maks 1 Mb, nama file
<Bukti_Distribusi_Dosen><Nama>
<Nim>

 Form distribusi skripsi yang
sudah di tanda tangani 2 dosen
pembimbing dan 2 dosen
penguji.
Dengan
format
pdfmaksal 1 Mb, nama file

Data Sesuai

<form distribusi><Nama><Nim>

Prodi SI

2

Prodi SI mengecek dokumen
dan memberikan tanda tangan
digital pada form distribusi
mahasiswa via WA atau
alamat email mahasiswa

Mahasiswa

3

Mahasiswa menerima email
yang berisi form distribusi
yang telah ditanda tangani
Kaprodi SI

Form Distribusi
yang telah di
Tanda Tangani
Kaprodi SI

 Bundel Skripsi dengan format
pdf maks 3 Mb. nama file
<Bundel_Skripsi><Nama><Nim >
 Flipbook Skripsi. format file
dalam bentuk link google drive
dan
nama
file
<flipbook
skripsi><Nama><Nim>

 Jurnal Skripsi Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia. masingmasing file dalam bentuk pdf
dengan format file <Jurnal
bahasa
inggris/indonesia><Nama><Nim>

dan Dibundel dalam bentuk .rar
atau .zip. dengan format file
<Jurnal

Selesai

Skripsi><Nama><Nim>

dengan ukuran file total
maksimal 1Mb
 CV Bahasa Inggris dan Bahasa
Indonesia. masing-masing file
dalam bentuk pdf dengan
format
file
<CV
bahasa
inggris/indonesia><Nama><Nim>

dan Dibundel dalam bentuk .rar
atau .zip. dengan format file
<CV><Nama><Nim>
dengan
ukuran file total maks 1Mb
 Lampiran
seperti
surat
penelitian, sk dosen, hasil
pengolahan
data
atau
pemogramannya. semua file
dibundel menjadi format .rar
atau .zip dengan nama file
<Lampiran Skripsi><Nama><Nim> .
dengan ukuran file maks 3 Mb

*Data yang tidak sesuai atau tidak jelas
tidak akan diproses

2. Prodi SI mengecek dokumen
dan memberikan tanda tangan
digital pada form distribusi
mahasiswa via WA atau alamat
email mahasiswa
3. Mahasiswa menerima email

yang berisi form distribusi yang
telah ditanda tangani Kaprodi
SI
*Nilai akan di inputkan ke AIS
setelah proses distribusi selesai
dilakukan oleh mahasiswa

