
 

 

SURAT EDARAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI 

No :  001/A.01/FE/IV/2020 

 

Tentang 

Pendaftaran Ujian Skripsi, Ujian Skripsi/Pendadaran, Yudisium dan Layanan 

Administrasi Secara Online 

 

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UMBY Nomor : 425/A.02/Rek/III/2020 tentang 

Kebijakan Pencegahan Penyebaran Infeksi  Covid-19 di Lingkungan UMBY dan Nomor: 

447/A.02/Rek/III/2020 tentang aturan Kerja Dari Rumah (KDR) untuk Dosen dan Tenaga 

Kependidikan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta maka perlu diatur alur 

kegiatan akademik dalam layanan secara online. Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buna 

Yogyakarta merumuskan  sejumlah alur kegiatan akademik dan layanan administrasi secara 

online, dengan prosedur sebagai berikut: 

 

A. Prosedur Pendaftaran Ujian Skripsi/Pendadaran 

Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui http://bit.ly/pendadaran_skripsi 

2. Mahasiswa mengupload berkas pendadaran dalam format PDF ke  

http://bit.ly/pendadaran_skripsi yang meliputi: 

a. Scan Form Pendadaran yang telah diisi oleh mahasiswa 

b. Scan Kuitansi Asli pembayaran skripsi dan Tagihan Skripsi 

c. Surat Keterangan Bebas Keuangan dari Bagian Keuangan 

d. Scan Kartu Bimbingan yang telah diisi oleh Mahasiswa dan sudah dilengkapi Pas Foto 

e. Bukti Screenshot WA  dari Dosen Pembimbing Skripsi yang menyatakan “menyetujui 

untuk mendaftar Ujian Pendadaran”. 

f. Softfile berkas skripsi dan naskah publikasi dalam format PDF dan Ms Word 

3. Setelah mengupload seluruh berkas, mahasiswa melakukan konfirmasi melalui WA ke 

petugas TU Fakultas Ekonomi: 

http://bit.ly/pendadaran_skripsi
http://bit.ly/pendadaran_skripsi


 

 

Kampus 1: 0822-2635-3957 atau 0822-5545-7942 

Kampus 3: 0852-9210-8555 

4. Mahasiswa mendapat informasi jadwal ujian pendadaran melalui laman website  

http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/ dan laman Facebook: Mhs Akuntansi UMBY (Prodi 

Akuntansi); Mhs Manajemen UMBY (Prodi Manajemen)  

 

Bagi Tata Usaha 

1. Petugas merekap data pendaftar dan kelengkapan berkas pendadaran 

2. Petugas mendistribusikan data pada point 1 ke Ketua Program Studi 

3. Petugas mengajukan surat penjadwalan ujian pendadaran dan daftar dosen penguji ke 

Ketua Program Studi 

4. Setelah mendapat informasi pada point 3 maka petugas berkewajiban: 

a. Menginformasikan jadwal ujian pendadaran melalui http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/ 

dan laman Facebook: Mhs Akuntansi UMBY (Prodi Akuntansi); Mhs Manajemen 

UMBY (Prodi Manajemen) 

b. Membuat undangan ujian pendadaran yang ditujukan kepada para penguji dan 

ditembuskan kepada Ketua Program Studi. 

c. Membuat berita acara pendadaran dan didistribusikan ke Ketua Penguji Pendadaran 

melalui http://gg.gg/file-skripsi. 

d. Mendistribusikan Soft file berkas skripsi dan naskah publikasi dalam format PDF dan 

Ms Word ke para penguji melalui http://gg.gg/file-skripsi. 

5. Membuat forum ujian skripsi dan pendadaran online melalui aplikasi Google Hangout 

atau Zoom. 

 

Bagi Program Studi 

1. Menerima berkas pendaftaran ujian pendadaran dari TU FE dan melakukan verifikasi. 

2. Membuat dan mendistribusikan jadwal ujian pendadaran; daftar dosen penguji dan peserta 

ujian ke TU FE. 

3. Mendistribusikan undangan ujian pendadaran kepada para penguji. 

http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/
http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/
http://gg.gg/file-skripsi
http://gg.gg/file-skripsi


 

 

B. Prosedur Ujian Skripsi dan Pendadaran Online 

1. Ujian pendadaran online dilakukan melalui aplikasi Google Hangout atau Zoom 

(akan diinformasikan sebelum pelaksanaan ujian). 

2. Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Dosen Penguji dan Petugas harus standby di hari 

dan jam yang telah ditentukan.  

3. Petugas mengundang Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Dosen Penguji untuk 

bergabung di aplikasi Google Hangout  atau Zoom untuk melakukan ujian online. 

4. Proses ujian pendadaran online dilaksanakan maksimal selama 40 menit. 

a. Mahasiswa memakai pakaian kemeja putih dan celana/rok hitam. 

b. Dosen Pembimbing mendampingi jalannya ujian (membuka acara ujian dan 

menutup acara ujian)  

c. Dosen Penguji melakukan proses pengujian terhadap mahasiswa 

d. Dosen Pembimbing mengakhiri dan menutup acara pengujian 

e. Mahasiswa meninggalkan forum ujian. 

f. Para penguji berdiskusi dengan melibatkan dosen pembimbing untuk menentukan 

kelulusan. 

g. Ketua penguji menuliskan hasil penilaian di Berita Acara Ujian Pendadaran dan 

mengirimkan ke Petugas melalui http://gg.gg/file-skripsi paling lambat 1 hari 

setelah ujian pendadaran 

h. Petugas TU FE mengumumkan hasil ujian pendadaran (paling lambat 2 hari 

setelah ujian pendadaran) melalui http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/ dan laman 

Facebook: Mhs Akuntansi UMBY (Prodi Akuntansi); Mhs Manajemen UMBY 

(Prodi Manajemen) 

i. Mahasiswa menerima hasil ujian dan memperbaiki skripsi (jika ada) dan 

dikirimkan ke E-mail dosen penguji paling lambat 5 (lima) hari setelah 

pelaksanaan ujian.  

j. Dosen penguji mengirimkan berkas skripsi yang telah dikoreksi kepada 

mahasiswa melalui Email dan memberikan pernyataan bahwa “berkas telah 

direvisi dan disetujui”. 

http://gg.gg/file-skripsi
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k. Mahasiswa mengirmkan berkas skripsi final yang telah disetujui/ditandatangi oleh 

Tim Penguji, Dosen Pembimbing Skripsi dan Dekan ke TU FE melalui 

http://gg.gg/Skripsi-Akuntansi (Prodi Akuntansi) atau http://gg.gg/Skripsi-

Manajemen (Prodi Manajemen). 

 

C. Prosedur Pendaftaran Yudisium Online 

Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa telahmenyelesaikandan lulus tugasakhirskripsi. 

2. Mahasiswa sudah mengisi  menu “Pengajuan TA” pada SIA yang berisi: 

a. Judul 

b. Topik 

c. Judul dalam Bahasa Inggris 

d. Topik dalam Bahasa Inggris 

e. Abstrak dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris 

3. Memenuhi jumlah minimal SKS kelulusan sebagai syarat Yudisium (Prodi Akuntansi = 

144 SKS dan Prodi Manajemen = 147 SKS) 

4. Mahasiswa melengkapi Biodata di SIA. 

5. Mahasiswa melengkapi berkas persyaratan yudisium yang dapat dilihat di  laman web: 

http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/ 

6. Mahasiswa mengunggah berkas persyaratan ke https://bit.ly/persyaratanyudisiumFE 

7. Jika point 1 – 4 sudah terpenuhi,  maka menu form Yudisium dan form SKPI akan 

muncul di SIA mahasiswa maksimal H-1 sebelum pelakasanaan Yudisium Tahap I. 

Mahasiswa wajib mengisi form tersebut secara benar dan lengkap. 

8. Form yudisium dan form SKPI yang sudah diisi lengkap dikirimkan ke petugas pada saat 

Yudisium Tahap I. 

9. Mahasiswa wajib upload photo pada form yudisium di SIA 

denganketentuansebagaiberikut: 

a. Laki – laki : Memakai jas hitam, kemeja putih, berdasi, rambut rapi (tidak boleh 

terlihat gondrong/bagi yang gondrong bisa diikat), dan background warna biru 

http://gg.gg/Skripsi-Akuntansi
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b. Perempuan : Memakai jas hitam, kemeja putih, berdasi (optional), rambut rapi 

(bagi yang tidak berjilbab), jilbab warna hitam (bagi yang berjilbab), dan background 

warna biru. 

10. Jika sampai dengan jadwal pelaksanaan Yudisium Tahap I form Yudisium dan form SKPI 

belum dapat diakses di SIA, mahasiswa wajib konfirmasi kepada petugas melalui: 

WA : 0857-4740-3036 

11. Jika ada berkas yang belum lengkap dan belum sesuai, maka petugas akan mengirimkan 

konfirmasi melalui  E-mail dan semua berkas wajib diunggah ulang. 

12. Mahasiswa yang tidak melengkapi berkas sesuai persyaratan yang sudah ditentukan, 

maka dianggap membatalkan proses pendaftaran yudisium dan dapat mendaftar kembali 

pada yudisium periode berikutnya. 

 

Bagi Tata Usaha 

1. Petugas menerima berkas pendaftaran yudisium melalui E-mail 

YudisiumFE@mercubuana-yogya.ac,id. 

2. Petugas melakukan pengecekan terhadap: 

a. Jumlah minimal SKS kelulusan yang sudah ditentukan. 

b. Kelengkapan isian mahasiswa pada menu “Pengajuan TA” di SIA  

c. Kelengkapan dan kebenaran persyaratan yudisium yang sudah diunggah mahasiswa 

melaluihttps://bit.ly/persyaratanyudisiumFE 

3. Petugas menginput nama mahasiswa ke dalam daftar peserta yudisium di SIA. 

4. Petugas mengunduh draft transkrip nilai pada SIA 

5. Petugas mengirimkan melalui E-mail data pendaftar peserta yudisium ke Ketua Program 

Studi 

 

Bagi Program Studi 

1. Ketua Program Studi menerima data pendaftar peserta yudisium. 

2. Ketua Program Studi koordinasi dengan petugas  untuk melakukan verifikasi kelengkapan 

berkas yudisium. 
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D. Prosedur Pelaksanaan Yudisium Online Tahap I 

Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa menerima draft transkrip nilai yang dikirim petugas melaui E-mail  dan 

mahasiswa wajib melakukan pengecekan pada bagian: 

a. Data diri (disesuaikan dengan data diri ijazah terakhir)   

b. Jumlah SKS, nilai, kesesuaian mata kuliah (disesuaikan dengan data SIA) 

c. Judul skripsi Bahasa Indonesia (disesuaikan dengan judul skripsi yang sudah 

disahkan). 

d. Judul skripsi Bahasa Inggris (dialih bahasakan ke dalam Bahasa Inggris yang baku) 

e. Kesesuaian Dosen Penguji, Dosen Pembimbing Skripsi, dan Dosen Pembimbing 

Akademik 

f. Kesesuaian Tanggal ujian skripsi 

2. Draft transkrip nilai dicetak mahasiswa, kemudian jika ada koreksi wajib dicoret dan 

diberi pembetulan dengan tinta warna merah. 

3. Draft transkrip nilai yang sudah dikoreksi mahasiswa, selanjutnya discan dan diunggah 

bersamaan dengan scan form yudisium dan scan form SKPI yang sudah terisi lengkap.  

4. Draft transkrip nilai, form yudisium, dan form SKPI diunggah melalui 

https://bit.ly/syaratyudisiumtahap1 

5. Waktu pengiriman kembali berkas pada point 4 paling lambat adalah 1x24 jam setelah 

mahasiswa menerima draft transkrip nilai.  

6. Jika dalam waktu 1x24 jam mahasiswa tidak mengirimkan berkas persyaratan pada 

yudisium Tahap I, maka dianggap mengundurkan diri dan dapat mengikuti yudisium pada 

periode berikutnya. 

 

Bagi Tata Usaha 

1. Petugas mengirimkan draft transkrip nilai ke alamat email mahasiswa dalam format PNG 

atau JPG. 

2. Petugas menerima kembali draft transkrip nilai (sudah dikoreksi mahasiswa), form 

yudisium dan form SKPI. 

https://bit.ly/syaratyudisiumtahap1


 

 

3. Petugas melakukan perbaikan transkrip nilai yang sudah dikoreksi pada SIA. 

4. Petugas mengunduh draft transkrip nilai di SIA yang sudah dikoreksi dan mengirimkan 

file tersebut melalui E-mail Pengurus Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Draft transkrip nilai dikirim dalam format Microsoft Word 

b. Draft transkrip nilai yang dikirim kemudian dijadikan dalam satu folder 

5. Petugas mengirim form koreksi transkrip bersama dengan point nomor 4. 

6. Petugas menerima kembali hasil koreksi pada point 4 untuk ditindaklanjuti yaitu 

dilakukan revisi pada SIA jika ada data yang tidak sesuai. 

 

 Bagi Program Studi 

1. Menerima form koreksi yang telah disediakan oleh petugas dan draft transkrip nilai 

(format Microsoft Word) untuk dilakukan koreksi pada: (a). Kesesuaian jumlah SKS, (b). 

Kesesuaian nilai, (c). Kesesuaian mata kuliah, dan  (d). Kesesuaian judul dalam Bahasa 

Inggris.  

2. Pengurus Program Studi mengirimkan hasil koreksi pada point 1 ke E-mail 

YudisiumFE@mercubuana-yogya.ac,id. 

3.  ketentuan sebagai berikut: 

a. Revisi pada draft transkrip nilai diberi tanda font color merah 

b. Draft transkrip nilai dan form hasil koreksi dijadikan dalam satu folder 

 

E. Prosedur Pelaksanaan Yudisium Online Tahap II 

Bagi Mahasiswa 

1. Menerima E-mail yang berisi hasil akhir draft transkrip nilai (Format JPG atau PNG) 

yang sudah dikoreksi oleh mahasiswa, petugas dan Pengurus Program Studi. 

2. JIka masih terdapat kesalahan data pada transkrip nilai, mahasiswa wajib konfirmasi 

kepada petugas maksimal 1x24 jam setelah mahasiswa menerima draft transkrip nilai 

tersebut. 

3. Jika lebih dari 1x24 jam tidak ada konfirmasi dari mahasiswa, maka data pada transkrip 

nilai dianggap benar dan kesalahan menjadi tanggungjawab mahasiswa sepenuhnya. 
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4. Mahasiswa mengunduh Surat Pernyataan Kebenaran Dan Keabsahan Data di laman web: 

http://fe.mercubuana-yogya.ac.id/ 

5. Selanjutnya surat tersebut diisi dan dibubuhi materai 6000. Surat pernyataan yang telah 

lengkap (format PDF) discan dan dikirim ke E-mail YudisiumFE@mercubuana-

yogya.ac.id dengan format: 

Subject : Nama_NIM_Prodi_SPKKB 

      Contoh : Aisyah Humairah_18060000_Akuntansi_ SPKKB 

6. Mahasiswa akan menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip nilai sementara 

paling lambat 30 hari (sabtu/minggu/hari libur nasional/hari libur sesuai kalender 

akademik tidak dihitung) setelah pelaksanaan yudisium tahap II dalam format JPG atau 

PNG. 

7. Jika mahasiswa belum menerima Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip nilai 

sementara sampai pada batas waktu yang ditentukan, mahasiswa diharapkan konfirmasi 

ulang ke petugas melalui email atau nomor hotline yang tersedia. 

8. JIka semua persayaratan sudah dipenuhi dalam setiap proses dari pendaftaran yudisium 

hingga Yudisium II, maka mahasiswa dinyatakan LULUS. 

 

Bagi Tata Usaha 

1. Mengirimkan draft transkrip nilai akhir melalui E-mail kepada mahasiswa untuk 

dikoreksi kembali. 

2. Melakukan revisi draft transkrip nilai akhir di SIA jika terjadi kesalahan. 

3. Mengirimkan melalui E-mail draft transkrip nilai akhir dan daftar judul skripsi dalam 

Bahasa Inggris ke Pengurus Program Studi untuk dilakukan pengecekan akhir. 

4. Menerima kembali hasil pengecekan akhir oleh Program Studi melalui E-mail. 

5. Membuat Surat Keterangan Lulus (SKL) dan mencetak transkrip nilai sementara. 

6. Mengirimkan E-mail yang bersisi softfile Surat Keterangan Lulus (SKL) dan transkrip 

nilai sementara  (Format JPG atau PNG) kepada mahasiswa. 

7. Input tanggal yudisium, nomor ijazah dan nomor transkrip ke SIA. 

8. Mencetak transkrip nilai akhir untuk ditandatangani Dekan Fakultas Ekonomi. 

http://fe.mercubuana/
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9. Membuat Berita Acara Yudisium yang meliputi: 

a. Daftar peserta yudisium 

b. Daftar IPK dan SKS mahasiswa yang disesuaikan dengan data yang ada di SIA  

c. Menghitung lama studi mahasiswa 

10. Mengirimkan transkrip nilai akhir dalam bentuk hardcover ke Bagian Akademik dilampiri 

berita acara ujian skripsi untuk diparaf Wakil Rektor I. 

11. Jika ada revisi dari Wakil Rektor I, maka transkrip nilai diserahkan kembali oleh Bagian 

Akademik ke petugas Fakultas Ekonomi untuk direvisi (ulangi langkah point 10).  

 

Bagi Program Studi 

1. Menerima E-mail dari petugas yang berisi draft transkrip nilai akhir dan judul skripsi 

dalam Bahasa Inggris untuk dikoreksi. 

2. Mengirimkan kembali hasil koreksi pada point 1 ke E-mail YudisiumFE@mercubuana-

yogya.ac,id. 

3. Pengurus Program Studi  melakukan pengecekan Berita Acara Yudisium dan selanjutnya 

ditantandatangani. 

 

F.   Prosedur Permintaan Tanda Tangan Dosen, DPA, Dosen Pembimbing Skripsi 

1. Mahasiswa menghubungi Dosen, DPA, Dosen Pembimbing Skripsi. 

2. Mengirimkan foto/scan form yang akan ditandatangai Dosen, DPA, Dosen Pembimbing 

Skripsi. 

3. Dosen, DPA, Dosen Pembimbing Skripsi memberikan pernyataan ACC/persetujuan 

melalui WA. 

4. Mahasiswa melakukan tangkap layar (screenshot) pernyataan ACC/persetujuan pada 

point 1 dan dijadikan sebagai pengganti tanda tangan.  

 

G. Lain-lain 

1.  Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi/pendadaran atau yudisium secara     

online, maka jika memerlukan surat keterangan bebas keuangan dapat mengikuti prosedur 
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berikut: 

a. Jika melalui TU Fakultas Ekonomi :  

1) Mahasiswa menginformasikan ke TU FE  Kampus 1 atau 3 melalui WA.   

2) TU FE mengirimkan list nama mahasiswa ke salah satu Tendik Keuangan (Kampus 1 

atau 3) dan Bagian Keuangan akan membuat surat yang dibutuhkan serta 

mengirimkan kembai ke TU FE. 

3) TU FE akan mengirimkan surat keterangan bebas keuangan kepada mahasiswa 

melalui  WA atau Email. 

b. Jika Tidak melalui TU Fakultas Ekonomi: 

1) Mahasiswa mengajukan surat keterangan bebas keuangan melalui 

http://eoffice.mercubuana-yogya.ac.id 

2)  Ajuan akan diproses oleh Bagian Keuangan dan langsung dikirim ke TU FE.  

3) TU FE akan mengirimkan surat keterangan bebas keuangan kepada mahasiswa 

melalui WA atau Email.  

 

Apabila menemui kendala terkait dengan prosedur yang ada, maka dapat menghubungi 

layanan online  mulai jam 08.00 s/d 15.00 WIB, di hotline: 

 Layanan Informasi Akademik Kampus 1, WA: 0851-0188-7995 

 Layanan Informasi Akademik dan Skripsi Kampus 3, WA: 0852-9210-8555 

 Layanan Informasi Skripsi Kampus 1, WA: 0822-5545-7942 

 Layanan Informasi Company Visit/Study Trip, WA: 0856-4372-8507 

 Layanan Informasi Praktikum, WA: 0812-2999-7847 

 Layanan Informasi Yudisium, WA:0857-4740-3036 

 Email: fe@mercubuana-yogya.ac.id 

 

Yogyakarta, 21 April 2020 

Dekan Fakultas Ekonomi  

 

 

 

                                                                                          Dr.AuditaNuvriasari, SE., MM 
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