
 

INSTRUKSI KERJA 

PEMBIMBINGAN DAN UJIAN  

 PROPOSAL SKRIPSI/ SKRIPSI DARING 
 

SISTEM MANAJEMEN MUTU 

AIRLANGGA INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM 

(AIMS) 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 
Revisi ke - 

Tanggal Revisi - 

Tanggal Berlaku 1 September 2020 

Kode Dokument IK012- S1- FKG.UA.20 

 

Disiapkan Oleh: 
Koordinator Staf dekanat 

 

 

 

Devi Rianti, drg., M Kes. 

Diperiksa Oleh : 
Ketua SPM 

 

 

 

Fatma Yasmin Mahdani, drg., M 

Kes. 

Disetujui Oleh: 
Wakil Dekan I 

 

 

Prof. Dr. Anita Yuliati, drg., M 

Kes 

 



Tujuan :  

Menjamin kelancaran pembimbingan  dan ujian proposal skripsi/ skripsi mahasiswa  sesuai 

kompetensinya. 

Lingkup :  

Bagian Akademik, Departemen 

Referensi : 

1. Panduan Pelaksanaan Pendidikan FKG UA, SK Dekan No. 87/H3.1.21/KD/2011. Psl 28 

2. Pedoman Pembimbingan Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi Univ. Airlangga, SK Dekan 

62/H3.1.2/KP/2009  
 

Instruksi Kerja : 

I. Pembimbingan proposal skripsi/ skripsi 

1. Departemen/ bagian mengirimkan  nama mahasiswa, judul proposal skripsi dan dosen 

pembimbing skripsi pada SBAK melalui email atau E Office 

2. Mahasiswa  berkonsultasi melalui link zoom pada akun di departemen/ bagian masing 

masing sesuai dengan bidang ilmu yang diambilnya 

3. Secara paralel SBAK menerbitkan SK membimbing proposal skripsi 

4. Selama pembimbingan/ konsultasi  dosen dan mahasiswa mengisi mengsi kehadiran 

secara online melalui google form 

II. Ujian Proposal skripsi/skripsi 

1. Setelah proposal skripsi/ skripsi dinyatakan layak untuk diuji. Dosen pembimbing 

mengkomunikasikan pada sekretaris departemen dan admin departemen untuk 

penjadwalan ujian  

2. Mahasiswa mengirimkan naskah melalui email pada admin departemen untuk meminta 

tanda tangan virtual  lembar pengesahan proposal/ skripsi  

3. Setelah naskah proposal skripsi/ skripsi telah ditandatangani secara virtual dan undangan 

ujian proposal skripsi/skripsi , naskah dan undangan dikirim melalui email pada dosen 

penguji 

4. Ujian sesuai jadwal dilaksanakan secara daring melalui link zoom departemen dibawah 

koordinasi kapten departemen 



5. Mahasiswa , dosen penguji dan dosen pembimbing mengisi daftar hadir melalui google 

form 

6. Dosen pembimbing dan dosen penguji mengisi penilaian pujian proposal skripsi/ skripsi 

melalui goggle form 

7. Nilai ujian proposal skripsi/skripsi  diunduh oleh kapten departemen. 

8. Admin menyiapkan  penilaian, berita acara  ujian, naskah yang telah direvisi, nama dosen 

penguji   

9. Semua dokumen dikirimkan pada SBAK melalui email atau luring.  

10. SBAK menerbitkan SK menguji proposal skripsi/skripsi 

 

 

  
 


