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Sehubungan dengan Pengumpulan Skripsi setelah Ujian dan Publikasi 

Artikel Pada Jurnal Prodi, bersama ini kami sampaikan beberapa pengumuman 
kepada seluruh mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi, sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, diberikan waktu untuk 
melakukan revisi skripsi dan membuat artikel skripsi dengan 
prosedur dan jadwal sebagai berikut: 
a. Tgl. 5 Februari s.d 13 Februari 2021 : Bimbingan Revisi Skripsi  

- Bimbingan revisi skripsi dilakukan dengan Penguji Utama 
serta Penguji Pembantu I dan atau II, sesuai dengan saran 
revisi dari masing-masing penguji. 

- Jika skripsi sudah disetujui oleh Penguji untuk dijilid 
(hardcover), kemudian mahasiswa meminta tanda tangan 
lembar ijin penjilidan kepada Penguji Utama, Penguji 
Pembantu I dan II serta Kaprodi. 

b. Tgl. 14 Februari s.d 17 Februari 2021 : Bimbingan Artikel Skripsi 
dan persetujuan publikasi artikel skripsi. 
- Bimbingan artikel skripsi dilakukan dengan Pembimbing I dan 

II. Panduan pembuatan artikel dapat didownload via website : 
www.pspmatematika.unmas.ac.id. Contoh artikel dapat dilihat 
pada https://e-
journal.unmas.ac.id/index.php/pemantik/issue/view/108 

- Jika artikel skripsi sudah disetujui oleh Pembimbing I dan II, 
kemudian mahasiswa meminta tanda tangan lembar 
persetujuan publikasi kepada Pembimbing I dan II serta 
Kaprodi. 

- Lembar ijin penjilidan skripsi dan persetujuan publikasi artikel 
skripsi dapat didownload di website program studi: 
www.pspmatematika.unmas.ac.id. 

c. Tgl. 18  s.d 22 Februari 2021 : Penjilidan skripsi 
- Skripsi dijilid rangkap 5 (lima) yang nantinya diserahkan 

kepada Pembimbing I, II, Kaprodi, Perpustakaan, dan arsip 
mahasiswa. (khusus untuk skripsi yang diserahkan 
kepada pembimbing, silahkan dikoordinasikan lebih 
lanjut jenis dokumen yang diminta apakah dalam bentuk 
hardcopy atau softcopy, sehingga jumlah skripsi yang 
dijilid bisa dikurangi).   
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- Setelah skripsi dijilid kemudian mahasiswa meminta tanda 
tangan sesuai dengan data yang tercantum pada halaman 
pengesahan. 

d. Tgl. 23 s.d 24 Februari 2021: Penyerahan skripsi dan artikel 
skripsi 
- Skripsi dan artikel skripsi diserahkan kepada Perpustakaan, 

Kaprodi, Pembimbing I dan II dengan ketentuan: 
1) Perpustakaan 

a. Hardcopy (jilid hardcover) : skripsi  
b. Softcopy (Format PDF) : skripsi + lampiran dan 

artikel dimuat dalam 1 (satu) CD. 
2) Kaprodi 

a. Hardcopy (jilid hardcover) : skripsi  
b. Softcopy (Format Word) : skripsi + lampiran dan 

artikel dimuat dalam 1 (satu) CD. 
3) Dosen Pembimbing I dan II : koordinasi lebih lanjut dan 

sesuaikan dengan permintaan pembimbing. 
- Format Cover CD dapat didownload via website : 

www.pspmatematika.unmas.ac.id. 
- Lembar penyerahan skripsi dapat didownload via website : 

www.pspmatematika.unmas.ac.id. 
e. Tgl. 25 Februari 2021 : Pengisian Tracer Study secara online. 

2. Pendaftaran Yudisium dan Wisuda menunggu informasi lebih lanjut 
 
  Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama 
saudara/i mahasiswa kami ucapkan terima kasih. 

 
 Denpasar, 31 Januari 2021 

 Ketua Program Studi, 

 

 

Kadek Rahayu Puspadewi, S.Pd., M.Pd 
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