
Mangupura, 7 Maret 2018 
  
  
  

Dear Mahasiswa Semester VIII  

  

Dengan ini saya informasikan tentang Ujian 
Proposal Penelitian (UPP), Pembagian 
Pembimbing, Penelitian, Penulisan Skripsi, dan 
Ujian Skripsi: 

  

1. Setiap mahasiswa wajib mengisi formulir 
tentang rencana JUDUL PENELITIAN untuk 
Skripsinya.  

  

DOWNLOAD FORMULIRNYA. Formulir 
tersebut harus sudah diisi dan dikumpul 
melalui email 
( inengahsubadra@gmail.com ) paling lambat 
tanggal 30 Nopember 2017. 

  

2. Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan dua 
kopian Proposal Penelitian (untuk penguji I 
dan Penguji II) paling lambat tanggal  16 
Desember 2017. 

  

Kopian proposal tersebut dikumpulkan di meja 
saya. Pengumpulan Proposal Penelitian yang 
terlambat TIDAK AKAN DIUJIKAN dan akan 
diusulkan dan diujikan untuk tahun 2018.  

  

https://subadra.files.wordpress.com/2016/10/ujian-proposal-mbh-sore-2016-2017-to-students.docx
mailto:inengahsubadra@gmail.com


Kedua Proposalnya dijilid dengan 
menggunakan Cover Berwarna Biru. Mohon 
siapkan satu kopian lagi untuk diri anda 
sendiri.  

  

Mohon dicatat bahwa Ujian Proposal Penelitian 
akan dilaksanakan pada pertengahan Bulan 

Januari - Pebruari 2017. 

  

3. Pembimbing Skripsi akan diberikan HANYA 
kepada mahasiswa yang sudah mengikuti Ujian 
Proposal dan dinyatakan lulus serta melakukan 
perbaikan-perbaikan sesuai dengan 
rekomendasi penguji pada saat ujian.  

  

Biasanya, waktu revisi hanya diberikan selama 
maksimal satu minggu. Mohon pastikan 
perbaikannya sudah diACC (accepted) oleh 
kedua penguji. 

  

4. Setelah proposal diACC, mahasiswa akan 
diberikan SK pembimbing dan selanjutnya 
mahasiswa menyerahkan SK tersebut kepada 
dosen yang ditunjuk untuk membimbing 
Skripsinya dan merencanakan penelitian 
lapangan untuk pengumpulan data skripsi 
selama 30 sampai dengan 60 hari.  

  

5. Jika data penelitian sudah terkumpul, 
mahasiswa bisa mulai menulis Skripsi dibawah 



bimbingan intensif Pembimbing sampai 
dengan Bulan Juni 2018.  

  

6. Jika Skripsinya sudah siap dan 
direkomendasikan oleh Pembimbing untuk 
diuji, maka mahasiswa bisa langsung 
mendaftar ujian Skripsi yang pelaksanaanya 
pada Bulan Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 

2018. 

  

Mohon diingat bahwa mahasiswa yang ujian 
setelah tanggal tersebut akan diwisuda 
pada Bulan September 2019. Jadi, pastikan 
anda sudah selesai Ujian Skripsi pada tanggaal 
tersebut di atas. 

  

Jangan khawatir seandainya tidak bisa ujian 
sampai pada tanggal yang sudah ditentukan 
tersebut, kami tetap setia menunggu sampai 
tahun berikutnya karena kami selalu membuka 
kesempatan wisuda setiap tahun.  

  

7. Tanggal 20 JULI 2018 semua mahasiswa yang 
lulus ujian Skripsi akan didaftarkan ke 
pangkalan data mahasiswa pusat untuk 
didaftarkan nomor seri ijasahnya dan akan 
diyudisium pada minggu ketiga Bulan Agustus 
2018 serta akan diwisuda pada minggu pertama 
Bulan September 2018.  

  

8. Semoga cepat diwisuda dan berbahagia!  



  

Mohon sampaikan informasi penting ini 
kepada teman-temannya yang duduk pada 
semester yang sama. 

  

Jika ada yang kurang jelas dan perlu 
ditanyakan silahkan HUBUNGI SAYA. 

  

Terima kasih 

  

I Nengah Subadra, PhD (Doctor of Philosophy) 

Ketua Program Studi Diploma IV Perhotelan 

 

http://www.balitourismdirectory.com/home/i-nengah-subadra.html

