REVISI PADA PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI
BERDASARKAN HASIL RAPAT KOMBI TANGGAL 19 JANUARI 2018
1. PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Harus dihadiri semua unsur : DPU, DPA dan 2 Pembahas (yang akan menjadi
ketua dan sekretaris penguji pada saat sidang skripsi), dengan 3
perkecualian; sakit, musibah dan kegiatan Tridharma PT dengan surat tugas
dan bersifat mendadak. Informasi dan surat tugas terlampir diserahkan ke
bagian Akademik.
2. PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI
a. Ujian dapat dilaksanakan dengan ketentuan nilai dari dosen
pembimbing (DPU dan DPA) sudah lengkap.
b. Dosen pembimbing yang pada hari H pelaksanaan ujian/sidang
skripsi belum mengumpulkan nilai di akademik dan sedang di luar
kota dapat mengirimkan nilai lewat Email, WA ataupun BBM dengan
tetap menggunakan form penilaian yang telah ditetapkan. Form
penilaian bisa diakses di akademik.
c. Nilai DPU dan DPA yang telah masuk pada saat sebelum ujian tidak
bisa diganti pada saat proses sidang skripsi berlangsung ataupun
setelah proses sidang skripsi.
d. Dalam penetapan penguji dari luar (penguji anggota) perlu
diperhatikan bahwa pendidikan minimal penguji adalah S1/D4, jika di
tempat penelitian atau profesional yang relevan dengan topik
penelitian tidak tersedia yang berpendidikan S1/D4 maka sekurangkurangnya pendidikan D3 dengan pengalaman kerja di bidang yang
sesuai topik penelitian minimal 3 tahun.
e. Pembimbing skripsi yang dari luar FKM UNEJ, MOHON bantuan dari
pembimbing yang lain atau Ketua Bagian untuk mengingatkan perihal
jadwal dan penyerahan nilai serta bendelan skripsi, ATAU bisa
diinformasikan perihal tersebut ke bagian akademik dengan
menyerahkan nomer kontak yang bersangkutan.
3. Revisi pada pedoman penulisan skripsi
a. Pada lembar pernyataan mahasiswa tulisan saya yang bertandatangan
SEHARUSNYA justified, dan tanggal serta tandatangan beserta nama
adalah RATA KANAN.
b. Penulisan kata TAHUN bersama angka yaitu Tahun 2015 pada
halaman sampul dan judul SEHARUSNYA hanya ANGKANYA SAJA
tidak disertai kata TAHUN menjadi 2015.
c. Penulisan skripsi di FKM UNEJ menggunakan font Times New
Roman. Untuk uk huruf 12 dan bisa 10/11 untuk dalam tabel.
d. Penulisan referensi pada Daftar Pustaka MENGGUNAKAN cara
penulisan yang ada di buku pedoman penyusunan skripsi FKM UNEJ.
4. Penetapan usulan penguji pada sidang skripsi mahasiswa di KOMBI adalah
2x24 Jam dengan persetujuan minimal dari 4 anggota KOMBI.
5. Waktu maksimal penentuan jadwal sidak skripsi setelah penetapan penguji
dari KOMBI adalah 1 bulan, ARTINYA ujian harus sudah terlaksana maksimal
dalam masa 1 bulan setelah penentuan tim penguji dari KOMBI.

Lampiran C. Contoh Halaman Pernyataan

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ................................................

NIM

: ................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : ..........................
(tulisan judul menggunakan huruf miring title case) adalah benar-benar hasil karya
sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum
pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik
jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, (tanggal pernyataan dibuat)
Yang menyatakan,
(tanda tangan)
(nama)
NIM ..........................

Lampiran A. Contoh Halaman Sampul
(bisa lihat di ruang akademik dan ruang baca FKM UNEJ)

Penulisan kata TAHUN bersama angka yaitu Tahun 2015 pada halaman
sampul dan judul SEHARUSNYA hanya ANGKANYA SAJA tidak disertai kata
TAHUN menjadi 2015

