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PENGUMUMAN
Diberitahukan pada seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi
bahwa Sidang Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi dibuka untuk
pelaksanaan Januari 2021.
Adapun jadwal tahapan Sidang Skripsi diumumkan sebagai berikut:
a. Pengumpulan berkas persyaratan paling lambat Jumat, 15 Januari
2021.
Catatan terkait pengumpulan berkas disampaikan sebagai berikut:
• Untuk daftar persyaratan dapat diminta melalui Staf Program Studi.
• Berkas persyaratan yang telah lengkap agar dikumpulkan melalui
pos-el ikom@upi.edu dengan Subjek Pesan “Berkas Sidang Skripsi
Januari 2021”
• Berkas persyaratan akan diverifikasi oleh Program Studi. Informasi
kelengkapan berkas akan disampaikan melalui pos-el yang
digunakan untuk mengirimkan berkas.
• Hanya persyaratan yang telah dinyatakan lengkap akan diproses
untuk diajukan kepada Dekanat untuk kemudian diterbitkan Surat
Keputusan Sidang Skripsi.
b. Pelaksanaan Sidang Skripsi direncanakan pada Senin, 25 Januari
2021.
Catatan terkait teknis sidang skripsi akan diumumkan sebagai berikut:
• Pelaksanaan distribusi skripsi tetap dilaksanakan oleh mahasiswa
dengan menghubungi dosen penguji yang ditunjuk berdasarkan
Surat Keputusan Sidang Skripsi. Teknis ini dilaksanakan dengan
koordinasi bersama Staf Program Studi.
• Program Studi akan menentukan aplikasi yang akan digunakan dan
memberikan surat undangan bagi peserta dan penguji sidang segera
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setelah Surat Keputusan Sidang Skripsi terbit.
Akses Sidang Skripsi bagi setiap mahasiswa akan diberikan selama
sembilan puluh menit dengan catatan tiga puluh menit digunakan
untuk persiapan ujian sidang skripsi dan enam puluh menit
digunakan untuk pelaksanaan ujian Sidang Skripsi bersama penguji.
Selama pelaksanaan Sidang Skripsi, mahasiswa wajib untuk
mengaktifkan fitur audio dan video. Mahasiswa akan diberikan akses
untuk menampilkan presentasinya.
Penilaian oleh penguji sidang dan pembimbing skripsi tetap
memerhatikan protokol kesehatan yang berlaku dengan pelaporan
nilai sidang secara daring.
Teknis informasi yudisium hasil Sidang Skripsi akan diumumkan
kembali setelah seluruh peserta sidang menyelesaikan sidang.

Tambahan berkas persyaratan yang harus disiapkan:
1. Hasil cek plagiarisme melalui Turnitin dengan nilai plagiarisme
setinggi-tingginya 20%. Berkas skripsi yang akan diajukan dikirim
melalui pos-el ikom@upi.edu dengan subjek “Cek Skripsi Turnitin
Januari 2021”.
2. Diharapkan telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan
bidang penjurusan.
3. Mengumpulkan Buku Bimbingan Skripsi (disusulkan saat kondisi
kampus kondusif)
4. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga
Demikian informasi ini disampaikan untuk dipahami dan ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, disampaikan terima
kasih.
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