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PENGUMUMAN 
 

Diberitahukan pada seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi yang 

melakukan kontrak kuliah dalam mata kuliah Seminar Proposal dan Reading Course, 

mengingat akan berakhirnya masa perkuliahan pada 18 Desember 2020 bersama ini 

Tim Dosen Mata Kuliah mengumumkan hal sebagai berikut: 

 

1. Sesuai dengan kalender jadwal penyusunan proposal dan seminar proposal skripsi, 

masa konsultasi proposal skripsi akan ditutup pada Kamis, 19 November 2020. 

2. Pengumpulan proposal skripsi dan berkas reading course dilakukan pada 20-24 

November 2020, dengan batas waktu pada Rabu, 24 November 2020, pukul 12.00 

WIB. 

3. Proposal skripsi agar mengikuti tata penulisan yang berlaku dalam Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah UPI terbaru dan reading course memenuhi unsur 70% 

artikel jurnal dan 30% buku, sekurang-kurangnya 10 literatur. 

4. Mahasiswa peserta Mata Kuliah agar mengumpulkan file dalam bentuk .pdf dari 

Proposal Skripsi dan Reading Course pada tautan 

http://bit.ly/InputProposalIkom_2020 serta melakukan pendataan melalui 

http://bit.ly/UsulanProposalIkom_2020 . 

5. Penamaan fail Proposal Skripsi dan Reading Course diatur dalam format: 

“<<NIM>>_<<Nama Mahasiswa>>_<<Proposal Skripsi/Reading Course>>” 

Contoh:  
Untuk Proposal Skripsi > “1000000_Lala Marsela_Proposal Skripsi” 

Untuk Reading Course > “1000000_Lala Marsela_Reading Course” 

6. Set proposal yang akan diproses selanjutnya adalah set proposal yang lengkap, 

memuat proposal dan reading course. 

7. Set proposal yang memenuhi ketentuan akan masuk pada tahap penjadwalan 

seminar yang dilakukan bertahap selama 26 November 2020-7 Januari 2021 

dengan informasi jadwal menyusul. 

8. Dalam pelaksanaan seminar akan ditetapkan kriteria sebagai berikut: 

• Diterima tanpa revisi 
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• Diterima dengan revisi minor, batas perbaikan dan pemasukan kembali 

diatur selambat-lambatnya satu pekan. 

• Diterima dengan revisi mayor, batas perbaikan dan pemasukan kembali 

diatur selambat-lambatnya dua pekan. 

• Ditolak, batas perbaikan dan pemasukan kembali diatur selambat-

lambatnya tiga pekan dengan catatan wajib untuk melakukan seminar 

kembali. 

9. Batas paling akhir dari perbaikan proposal skripsi ditetapkan pada 17 Januari 

2021. 

10. Pemasukan nilai akhir dan pengajuan SK Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa 

yang proposal skripsinya diterima dan/atau telah diperbaiki akan diproses paling 

lambat pada 22 Januari 2021. 

11. Keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan dapat sangat berpengaruh pada 

hasil akhir. 

12. Informasi teknis berkenaan dengan proses pemasukan berkas ke dalam sistem 

dapat menghubungi Staf Program Studi. 

 

Demikian informasi ini disampaikan untuk dipahami dan ditindaklanjuti sebagaimana 

mestinya. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih. 

 

 

 Tim Dosen Pengampu Proposal Seminar dan Reading Course 
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