
 

 

 

PENGUMUMAN 
No. 163/Kajur-Prodi.TE-S1/10/Prodi TE-S1/III/2021 

Hal :  KP, Skripsi, Ujian Skripsi Mahasiswa Kurikulum 2013 Prodi Teknik Elektro 
 

Assalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh 

Diinformasikan kepada seluruh mahasiswa aktif yang akan/sedang/telah melaksanakan 
KP, Kelas Skripsi, dan Ujian Skripsi. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan: 

A. KERJA PRAKTIK 

1. Biaya Kerja Praktik (KP) sebesar Rp 250.000,-, pembayaran KP hanya dapat 
dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan kode pembayaran berupa virtual account. 
Permohonan kode pembayaran virtual account dapat diakses pada tautan 
http://bit.ly/kodebayarPSTE.   

2. Setelah melakukan pembayaran KP, mahasiswa diwajibkan mengunggah bukti 
bayar pada tautan bit.ly/buktibayarte . 

3. Pengajuan surat permohonan KP dapat diakses pada tautan bit.ly/formkpte . Surat 
permohonan yang sudah diproses oleh Prodi akan dikirimkan melalui email ke 
mahasiswa yang bersangkutan. 

4. Mahasiswa yang sudah melaksanakan KP 

- Pelaksanaan seminar KP secara online dengan tetap memperhatikan ketentuan 
pelaksanaan seminar KP (aturan dan formulir seminar KP dapat diakses pada 
tautan ee.uii.ac.id/en/cs/internship-information/ ). Mahasiswa diharapkan telah 
berdiskusi dan mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing KP sebelum 
mengagendakan Seminar KP. 

- Pelaksanaan seminar KP secara online dapat dilaksanakan dengan tetap wajib 
dihadiri oleh minimal lima mahasiswa aktif sebagai peserta seminar KP. 

- Platform dan teknis pelaksanaan seminar KP secara online harus melalui proses 
diskusi dan diotorisasi oleh pembimbing KP anda. 

- Selama melaksanakan seminar KP secara online, mahasiswa wajib membuat 
bukti (rekaman video) seminar online. 

- Pengumpulan form nilai KP yang telah dinilai oleh dosen pembimbing dan 
laporan KP yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dapat diunggah pada 
tautan bit.ly/laporankpte . 

 

 

 

 

 

 



B. KELAS SKRIPSI 

1. Waktu pembayaran dan pendaftaran online Kelas Skripsi maksimal tanggal 21 April 
2020.  

2. Biaya Kelas Skripsi sebesar Rp 600.000,-, pembayaran kelas skripsi hanya dapat 
dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan kode pembayaran berupa virtual account. 
Permohonan kode pembayaran virtual account dapat diakses pada tautan 
http://bit.ly/kodebayarPSTE.   

3. Setelah melakukan pembayaran kelas skripsi, diwajibkan mengunggah bukti 
pembayaran ke bit.ly/buktibayarte . 

4. Pendaftaran online kelas skripsi pada tautan berikut bit.ly/daftarskripsite . 

 

C. UJIAN SKRIPSI 

Lihat panduan Ujian Skripsi di ee.uii.ac.id/akademik/kurikulum/panduan-skripsi-
dan-ujian-skripsi/ . 

1. Pendaftaran Ujian Skripsi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan (maksimal 
tanggal 25 setiap bulan). Formulir pendaftaran ujian skripsi dapat diunduh pada 
tautan berikut bit.ly/unduhanskripsite , setelah formulir diisi dan dikirim (dalam 
bentuk soft file) ke dosen pembimbing untuk ditandatangani dan dikirim ke 
mahasiswa.  

2. Permohonan persetujuan Kaprodi pada formulir ujian skripsi dikirimkan melalui 
email elektro@uii.ac.id. 

3. Biaya Ujian Skripsi sebesar Rp 400.000,- pembayaran ujian skripsi hanya dapat 
dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan kode pembayaran berupa virtual account. 
Permohonan kode pembayaran virtual account dapat diakses pada tautan 
http://bit.ly/kodebayarPSTE.   

4. Setelah melakukan pembayaran ujian skripsi, mahasiswa diwajibkan mengunggah 
bukti bayar pada tautan bit.ly/buktibayarte .  

5. Persyaratan dan dokumen ujian skripsi diunggah pada tautan bit.ly/ujianskripsite . 

6. Ujian Skripsi dilaksanakan diantara tanggal 1 hingga 10 tiap bulannya.  

 

Demikian pengumuman ini disampaikan agar menjadi perhatian. 

Wassalaamu'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh 

 

Yogyakarta, 30 Maret 2021 

Ketua Program Studi Teknik Elektro 

 

 

Yusuf Aziz Amrulloh, Ph.D.  

 


