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SURAT EDARAN
Nomor : 21 6ZuN1O.Fl 5,PP/2020
TENTANG
PROSEDUR PENDAFTARAN YUDISIUM DARING
DI FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWJAYA

Prosedur pengajuan pendaftaran Yudisium secara daring melibatkan Mahasiswa, dan Staff Akademik
Validasi ljasah sebagai berikut:

1.

Mahasiswa mengirimkan data dan softcopy berk6 kelengkapan pendaftaEn Yudisium melalui
etndl ke vudisiurnflkomcDomail.com <lan rnerBinbrmasikan kepada Stafi Akademik VdirJasi
ljasah. Data dan sdcopy berkas disampaikan dalam bentuk'.rar berisikan :

-

2.

Nama lengkap, tempat tanggal lahir sesuai ijasah terakhir, No HP terbaru yang bisa dihubungi
(WA), dan Alarnat kirim surat

Corer skripsi
Soeenshd judul jumd ter-upbad da.i JPTIIK
Judul skripsi dalam bahasa lnggris
Nama pembimbing 1 dan 2, serta tanggal mulai bimbingan sesuai surat tugas
Narna penguji 1 dan 2, serta tanggal ujian
Scan ijazah terakhir
Sdcopy Fom SC2-17 (Pe6etujuat unggah rmkalah skripsi)
Softcopy Form SC2-18 (Point 1-8 harus sudah lengkap dan bisa dilengkapi dg bukti
persetujuan via daring)

SdcopyKTM

Sta'ff Akademik Vali.lasi ljasah mengirimkan screenshot, capture, atau foto Draft Transkrip
kepada Mahaisva Ybs untuk ditdaah dan menyat*an tentang kebenaran dan keabGdtan dala
yang telah diperiksa dengan cara membalas berupa pesan ' Saya menyatakan bahwa data yang
ada pada transkrip akademik ini adalah benar, Malang _tgl_bln_th_, Nama terang, NlM") via
daring (WA) ted€il :
Nama, Tempat, dan Tanggal lahir
Mata kulbh rlan nild yang tdah dilempuh
Judul skripsi dalam bahasa lndonesia dan bahasa lnggris
IPK dan Predikat yang tertera
Mahasisrva menyerahkan Pas Folo Ukuran 3x4 6 lembar (difuliskan Nama & NIM) melafui boks/
loke{ yang dilentukan.
Yudistum daumumkan rndalui Web Ftkom.
Akademik Filkom mengirimkan Surat Keterangan Lulus dan Transkrip Sementara Asli dan copy
terlegalisir rangkap 5 (lima) ke alamat masing-masing Lulusan dan softcopy melalui daring (WA)
Kontak person Yudisium ke sdr. Joko lrawan WA O81U572-2553)

-

3.
4.
5.

6.

Demikian disampail€n, atas perhatian dan ketjasamanya diucapkan terima

kaih.
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