
CEKLIS DOKUMEN PENDAFTARAN YUDISIUM 
 

No Dokumen Jml 

1 Formulir Yudisium 

Wajib mengisi formulir yudisium di SIA dan upload foto resmi terbaru dengan background warna 

biru, cetak dan di TTD (gunakan materai 10.000) 

1 

2 Transkrip Nilai Sementara 

Silahkan dibaca bagian KETERANGAN point 1. 

Setelah mendapatkan transkrip kemudian dikoreksi dan ditandatangani oleh mahasiswa dibagian 
bawah sebagai tanda mahasiswa sudah setuju dengan data yangtertera di transkrip/tidak ada kesalahan 
data pada transkrip nilai 

1 

3 Suket Bebas Keuangan 

a. Mahasiswa mengirimkan lembar acc revisi ke 087738148748 – mahasiswa mendapat surat 

bebas teori – mahasiswa mengirimkan bebas teori ke bagian keuangan untuk mendapat surat 

bebas keuangan (Untuk Mahasiswa Kampus 1) 

b. Mahasiswa mengirimkan lembar acc revisi ke 081238045566 – Mahasiswa mendapat surat 

bebas teori – mahasiswa mengirimkan bebas teori ke bagian keuangan untuk mendapat surat 

bebas keuangan (Untuk Mahasiswa Kampus 3) 

1 

4 Halaman Judul Skripsi 1 

5 Halaman Pengesahan 
a. Mahasiswa telah mendapat acc revisi dari DPS dan Penguji pasca bimbingan revisi 
b. Mahasiswa melakukan komunikasi dengan DPS dan Penguji untuk mengajukan tanda tangan di 

halaman pengesahan 
c. Dokumen/naskah yang sudah mendapatkan tanda tangan DPS dan Penguji, dikumpulkan di TU 

Kampus 1 untuk diproses tanda tangan dekan. Pemrosesan tanda tangan dekan dilaksanakan 
setiap hari Selasa (mahasiswa dapat mengumpulkan naskah sebelum hari selasa/dihari selasa 
sebelum pukul 09.00 WIB) 

d. Naskah dapat diambil kembali pada setiap hari Rabu 
e. Dokumen yang diajukan adalah 3 bendel halaman pengesahan yang sudah tercetak di naskah 

skripsi dan 2 lembar halaman pengesahan terpisah 

1 

6 Surat Keterangan Bebas Pustaka Universitas 1 

7 Surat Keterangan Bebas Pustaka Daerah 1 

8 Lembar Perbaikan Skripsi 1 

9 Sertifikat EPT, yang masih berlaku dari P2B Mercu Buana Yogyakarta minimal skor 400 1 

10 Surat Penyerahan Data Skripsi dan Penelitian ke Fakultas (template unduh di web fakultas) 1 

11 Bukti Kirim Skripsi Full Text & Naskah Publikasi (screenshot email balasan) 

Kirim file ke alamat : Mahasiswa Kampus I : https://bit.ly/naskahskripsik1 

Mahasiswa Kampus III : https://bit.ly/naskahskripsik3 

1 

12 Bukti KirimFoto Resmi (screenshot email balasan) 

Selain upload di SIA, upload file pas foto (NIM_Nama Lengkap_Kelas) ke : 

Mahasiswa Kampus I : https://bit.ly/FotoResmiYudisium 

Mahasiswa Kampus III : https://bit.ly/fotoresmik3 

 

1 

13 Lampiran SKPI 

( perhatikan pedoman SKPI sebelum input di SIA http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/skpi/ ) 

1 

 

Yogyakarta, / /2022 

Yang membuat, 
 

 

 

Nama Lengkap 
NIM : 

Keterangan : 

1. Mahasiswa mengisi pendaftaran yudisium melalui googleform https://fpsi.mercubuana- 

yogya.ac.id/pendaftaran-yudisium-online/ (mengisi sesuai masing-masing kampus). 

Setelah mengisi pendaftaran yudisium, verifikator akan memberikan Transkrip Nilai, 

Portal Formulir Yudisium dan SKPI di SIA akan dibuka. 

tempel foto 

berwarna 

4 x 6 terbaru 

Skripsi Full Text: Cover, Abstrak, BAB I s.d. V, 

dan lampiran serta data-data penelitian baik itu 

tryout dan data pendukung lainnya (pdf) 

Nama file : NIM_Nama Lengkap_Kelas 

Reguler_Skripsi Full Text 

Naskah Publikasi & Abstrak Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris (Ms. Word) 

Nama file : NIM_Nama Lengkap_Kelas 

Reguler_Naskah Publikasi 

 

https://bit.ly/naskahskripsik3
https://bit.ly/FotoResmiYudisium
https://bit.ly/fotoresmik3
http://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/skpi/
https://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/pendaftaran-yudisium-online/
https://fpsi.mercubuana-yogya.ac.id/pendaftaran-yudisium-online/


2. Dokumen di atas diurutkan dan dimasukkan ke dalam stopmap kertas warna merah, 

dikumpulkan bersama dengan berkas wisuda. 

3. Tempelkan lembar ceklis ini pada cover stopmap, wajib ditempel foto dan di TTD mahasiswa. 

4. Apabila ada data yang tidak sesuai di transkrip dan formulir yudisium, mohon segera lapor. Contoh 

kesalahan tanggal masuk kuliah & data diri, tanggal lulus skripsi, tanggal yudisium dan judul skripsi 

bisa segera menghubungi TU. 


