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Prosedur Pendaftaran Ujian Lisan

• Minimal jumlah bimbingan 6 kali (pembimbing), 6 kali (asisten
pembimbing) dilihat dari lembar konsultasi, wajib asli (min 1 lbr)

• Mahasiswa yang skripsinya melakukan Riset, diwajibkan untuk
membawa surat keterangan riset asli diatas kop surat dan
ditandatangani oleh pejabat berwenang dan distempel basah.

• Pendaftaran bimbingan 6-9 februari oleh pembimbing



Pelaksanaan Ujian Lisan

• Pelaksanaan ujian lisan dilakukan pada tanggal 16-23 Feb 2017 di BSI Kramat 
(Gedung Perpustakaan)

• Jadwal ujian lisan dapat diunduh Selasa 14 Feb 2017 jam 17.00 WIB

• Lama waktu pelaksanaan ujian lisan adalah selama 60 menit (waktu tersebut 
sudah termasuk untuk melakukan presentasi, demo web, tanya jawab)

• Melakukan foto pada ruang foto yang telah disediakan oleh panitia.

• Menandatangani daftar hadir ujian lisan skripsi.

• Menandatangani surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- (panitia tidak 
menyediakan materai) yang menyatakan bersedia di wisuda pada periode yang 
telah ditentukan

• Toleransi keterlambatan untuk mengikuti ujian lisan adalah maksimum 15 menit.



Persyaratan mengikuti ujian
• Membawa kartu peserta ujian lisan skripsi dan tanda pengenal

• Pakaian seragam seperti ujian UTS/UAS, menggunkan dasi dan 
almamater

• Buku skripsi yang telah dijilid menggunakan softcover rangkap 3 (asli 1)

• Mahasiswa yang skripsinya melakukan Riset, diwajibkan untuk 
membawa surat keterangan riset asli diatas kop surat dan ditandatangani 
oleh pejabat berwenang dan distempel basah.

• CD/CD-RW yang berisi data-data skripsi mahasiswa (termasuk file-file
skripsi dan bahan presentasi) yang akan digunakan pada saat presentasi.

• Komputer atau notebook/laptop pribadi.

• Membawa jurnal dan buku-buku daftar pustaka = wajib



• Lembar pengesahan skripsi dan konsultasi : untuk dipertahan dibuat 
rangkap 3 asli, wajib di ttd pembimbing untuk sidang skripsi

• Lembar persetujuan dan pengesahan skripsi : telah dipertahankan 
dicetak pada saat sidang di panitia, ditanda tangani setelah revisi 
skripsi

• Lembar konsultasi bimbingan dibuat rangkap 3 asli

• Materai 6000 = 3 lbr

• Bawa kabel LCD untuk laptop model baru



Pengumuman Hasil Ujian

• Hasil ujian lisan skripsi dapat dilihat melalui halaman
http://www.nusamandiri.ac.id , Senin 27 februari 2017

• Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah memenuhi persyaratan
untuk lulus (berhak wisuda) dapat melakukan pendaftaran wisuda pada 
tanggal 27 Feb- 2 Mar 2017 dengan cara melakukan pembayaran biaya 
wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui ATM atau Internet 
Banking bank yang bekerja sama.

• Pengumpulan buku skripsi yang telah direvisi setelah dilaksanakannya ujian 
lisan skripsi dilakukan pada tanggal 25-28 April 2017 berikut dengan 
pengambilan undangan wisuda dan baju toga pada Bagian Administrasi 
masing-masing kampus atau tempat yang telah ditentukan.

http://universitas.bsi.ac.id/


• Mahasiswa telah mengikuti ujian lisan skripsi pada tanggal 16-23 feb 
2017 dengan hasil tidak lulus dengan nilai D atau E, tetapi skripsi tidak 
dinyatakan terdapat penipuan/pemalsuan dalam bentuk apapun dan 
atau plagiat oleh panitia atau penguji skripsi.

• Pendaftaran ujian kompre dapat dilakukan melalui laman 
http://www.nusamandiri.ac.id pada tanggal 27 feb- 1 Mar 2017

• Melakukan pembayaran biaya ujian sidang perbaikan sebesar Rp. 
450.000,- melalui ATM, Internet Banking atau SMS Banking pada 
bank yang telah bekerjasama. 1-6 Sept 2016

• Pelaksanaan ujian lisan perbaikan dilakukan pada tanggal 7-10 Mar 
2017

http://universitas.bsi.ac.id/


• Jadwal ujian lisan dapat dilihat pada Kartu Peserta Ujian Lisan Skripsi
Perbaikan yang dapat diunduh pada laman
http://www.nusamandiri.ac.id mulai 3 Mar 2017

• Hasil ujian lisan perbaikan akan diumumkan pada 15 maret 2017

• Pendaftaran Wisuda Susulan 15-20 maret 2017

http://universitas.bsi.ac.id/


Perhatian 

• Untuk sistem pakar = ada 3 pakar yg diwawancarai

• Peserta yg bermasalah lapor ke protokoler

• Outline penelitian ilmiah tidak harus menggunakan GUI

• Untuk cover judul di cantumkan 2017

• AHP dibuat versi Excel dan Expert choice

• Web online wajib di hosting 


