
Syarat Maju Sidang D3
1. Sudah lolos persyaratan maju

sidang dari jurusan ( nilai, kursus,
workshop )

2. Surat ACC dari Dosen Pembimbing
beserta nilainya

3. Surat keterangan pengecekan
blanko dari bagian keuangan
(Bebas Keungan )

4. Melengkapi isian foto untuk ijazah,
wisuda dan alumni ( fhoto hitam
putih pria berdasi, dove/tidak
mengkilat )

• Semua persyaratan di bawa ke loket 17
PI-FIKTI

• Dari loket 17 akan dapat surat jadwal sidang
( tertera nama mhs, judul, tgl sidang, lokasi
sidang ). Surat tsb tidak boleh hilang.

• Datang ke Kampus A – Kenari jam 8.00 pagi,
kumpul di Lt.1

Yang harus di bawa Mahasiswa saat maju sidang :
1. Naskah PI yang sudah di jilid (softcover)

sebanyak 4 eksemplar
2. Lembar transparasi beserta filenya (dengan

format.ppt)  untuk presentasi.
3. Surat jadwal sidang dari bagian PI
4. Pakaian hitam putih lengan panjang, pria

menggunakan dasi, sepatu tertutup bukan
sepatu kets.

ØSetelah pengumuman hasil sidang di Kenari,
baik yang lulus maupun yang tidak lulus kembali
ke loket 17 untuk minta cap lulus/tidak lulus.

ØSetelah dinyatakan lulus, segera menyelesaikan
revisi penulisannya sampai dinyatakan ACC
revisi

ØMinta tanda tangan yang ada dilembar
pengesahan dengan urutan D P - Kaprodi –
Kepala Bagian Ujian ( loket 14 )



ØMenyerahkan PI yang sudah di tanda
tangani ke Perpustakaan beserta CD
penulisannya dalam format.PDF
ØBagi yang tidak lulus, tetap menyelesaikan

revisi penyelesaianya lalu kembali ke loket
PI dengan membawa Surat Jadwal Sidang
yang lama, Surat Revisi yang sudah di
ACC dan fhoto 2x3 (1lbr) untuk
dijadwalkan sidang kembali.

Persyaratan Pindah Dosen Pembimbing:
1. DP sudah sudah tidak bekerja/tidak aktif

lagi di Univ.Gunadarma
2. DP sedang bertugas di luar kampus

untuk waktu yang cukup lama/cuti
3. DP sedang melanjutkan studi ke luar

negeri/luar kota
4. DP meninggal dunia

Ruang PI-FIKTI
Depok Gd.4 lt 1 Loket 17–18
Jadwal buka loket Senin s/d Kamis
Jam 10.00 – 15.00

Kalimalang
Ruang J1221


