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2 Agustus 2021

Kepada:
Mahasiswa Prodi Pendidikan Informatika
Di Tempat

Assalamualaikum wr wb
Berkaitan dengan terselesainya pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa di lingkungan Program Studi Pendidikan
Informatika pada Semester Genap 2020/2021, maka diinformasikan bahwa:
A. Mahasiswa yang dinyatakan lulus (nilai skripsi minimal B) maka wajib mengumpulkan beberapa dokumen
sebagai berikut:
1. Softfile skripsi
Softfile skripsi merupakan keseluruhan dari skripsi yang telah direvisi dengan baik dengan ukuran A5
yang sesuai dengan panduan penulisan skripsi terbaru.
Adapun isi file skripsi meliputi
a. Isi skripsi meliputi bagian sampul hingga daftar Pustaka
Nama file : skripsi_nim_nama.pdf
b. Lembar pengesahan dan persetujuan yang telah ditandatangani
Nama file : pengesahan_nim_nama.pdf
c. Lampiran meliputi surat ijin, kuisioner, perhitungan, data pendukung, dokumentasi dan lainnya
Nama file : lampiran_nim_nama.pdf
d. Source code dan petunjuk penggunaan
Nama file : kode_nim_nama.pdf
e. Poster
Ukuran poster sesuai ukuran x banner
Dalam poster minimal memuat : logo utm terbaru, judul, nama mahasiswa, nama pembimbing,
deskripsi, metode dan hasil
Nama file: poster_nim_nama.jpg
Dikirim prodi melalui https://bit.ly/AkhirSkripsiGenap2020 dan email Dosen Pembimbing
masing-masing mahasiswa dengan subjek email : Akhir Skripsi Genap 2020 [nama]
Adapun alamat email dosen PIF sebagai berikut:
a. wandaramansyah@trunojoyo.ac.id
b. arif@trunojoyo.ac.id
c. puji.ningsih@trunojoyo.ac.id
d. medika.risnasari@trunojoyo.ac.id
e. mafif.effindi@trunojoyo.ac.id
f. ariestakartika@trunojoyo.ac.id
g. prita.dellia@trunojoyo.ac.id
h. nuru.aini@trunojoyo.ac.id
i. laili.cahyani@trunojoyo.ac.id
j. etistika.wijaya@trunojoyo.ac.id
2. Hard Skripsi
Hard skripsi yang dimaksudkan adalah berupa Compact Disk (CD) file skripsi lengkap dengan cover
dan tempat disk
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3. Buku Referensi
Buku yang dimaksudkan adalah layak baca sebanyak 1 buah sesuai bidang keilmuan dan memiliki
keterbaruan.
B. Untuk lembar pengesahan dan persetujuan terdapat ketentuan
a. Tanda tangan Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan Koordinator Prodi dapat dilakukan melalui
tanda tangan digital
b. Tanda tangan Ketua Jurusan dan Dekan dilakukan secara langsung/tanda tangan basah dimana
mekanisme dan waktunya akan diumumkan lebih lanjut sesuai informasi dari Fakultas FIP
C. Untuk poin A.2 Hard skripsi dan poin A.3 buku dapat diserahkan mahasiswa saat pengambilan
ijazah/transkrip (saat ke kampus dan dapat diwakilkan)
D. Terkait berapa jumlah buku skripsi yang tercetak, perpustakaan, toefl dan selain informasi diatas akan
diinfokan lebih lanjut sesuai informasi dari fakultas FIP.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, diharapkan mahasiswa untuk memperhatikan dengan
seksama. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr wb.
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