
MEKANISME & PERSYARATAN UJIAN ONLINE 

MekanismeUjian Online KKL, Seminar Proposal & Skripsi 

1. Mahasiswa mengirimkan file naskah yang telah di ACC kepada pembimbing dan 

anggota dewan penguji  melalui email fikommstudent@gmail.com 

2. Menyertakan persyaratan ujian  sesuai dengan informasi yang tertera dibawah ini 

3. Mahasiswa siap sesuai dengan hari dan waktu yang ditentukan untuk mengikuti ujian 

secara online, dan jadwal ujian akan diumumkan melalui Web Fikom 

(http://fikom.mercubuana-yogya.ac.id/) 

4. Pada saat pelaksanaan ujian online, mahasiswa harus tetap berpakaian rapi sesuai 

dengan ketentuan yang dipersyaratkan dan pastikan jumlah kuota dan jaringan anda 

baik 

5. Ujian Online akan dilaksanakan melalui aplikasi Whatsapp (WA)  berupa Video Call. 

 

Persyaratan Ujian Online 

1. Persyaratan Ujian Skripsi / Pendadaran 

 

 

No Berkas Jumlah Keterangan 

1 Pas Foto hitam putih 3x4 Pas 

Foto hitam putih 4x6 

 

 

 

 

1 lembar 

1 lembar  

(Berupa Softcopy) 

Pria: kemeja putih 

+ jas + dasi panjang, 

tampak telinga, 

tidak berkacamata. 

Wanita: kemeja 

putih + jas, 

tampak 

 telinga, tidak 

berkacamata 

2 Scan KTM 1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 
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3 Screenshoot KRS 1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

Dapat dilihat di SIA 

Di menu lihat KRS 

         Cetak KRS  

Setelah itu baru di 

Screenshot 

4 Scan bukti pembayaran ujian skripsi 

dan bukti pembayaran SPP tetap dan 

variabel dari keuangan 

1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

 

4 Surat keterangan lunas pembayaran 

SPP tetap, variabel dan ujian skripsi 

dari bagian keuangan 

1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

 

5 Surat pernyataan keaslian karya 

bermaterai 
1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

Lihat di lampiran 

buku panduan 

skripsi 

6 Scan sertifikat TOEFL yang 

dikeluarkan oleh Laboratorium 

Bahasa Inggris 

UMBY dengan skor ≥ 450 

1 lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

 

7 Bukti Bimbingan Online 1 Bendel Boleh dengan 

screenshoot 



8 Scan / Bukti ACC Dosen Pembimbing 1 Lembar 

(Boleh dengan 

format “JPG” atau 

“PDF”) 

 

9 Laporan skripsi 1 Buah  

10 PPT  Maksimal 5 Lembar  

 

 

2.  Persyaratan Ujian KKL / Seminar Proposal 

 Laporan KKL /  Seminar Proposal    = 1 Buah 

 Scan / Bukti ACC Dosen Pembimbing  = 1 Lembar 

 PPT        = maksimal 5 lembar 

 

Ketentuan Ujian: 
 

Baju berwarna putih dan celana / rok berwarna hitam (berbahan kain, tidak diperkenankan 

berbahan jeans), dan diperbolehkan memakai dasi dan jas / blazer 

 

NB : 

1. Semua persyaratan ujian harus dilengkapi dan dikirim ke email fikom : 

fikommstudent@gmail.com 

2. Info jadwal ujian dapat diakses di web fikom : fikom.mercubuana- 

yogya.ac.id





 

 


