
 

TUJUAN 

Menjelaskan mekanisme pelaksanaan dan persyaratan pelaksanaan seminar proposal. 

PERSYARATAN 

1. Terdaftar pada semester berjalan. 

2. Mengambil mata kuliah skripsi yang dibuktikan dengan KRS semester berjalan. 

3. Sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dengan dibuktikan tanda tangan 

halaman persetujuan (Form 04). 

TAHAPAN PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa yang kemudian disebut sebagai presentator mendaftar pada link 

https://bit.ly/PendaftaranSeminarProposalPGPAUDUNS yang sudah disediakan dan 

meng-upload bukti persetujuan dari dua pembimbing. 

2. Mahasiswa menyesuaikan dengan jadwal dosen pembimbing untuk waktu pelaksanaan 

seminar. 

3. Mahasiswa mengirimkan undangan (Form 06) dan proposal pada pembimbing dan 

expert (jika ada) maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan. 

4. Pelaksanaan seminar proposal dilaksanakan secara luring atau daring menyesuaikan 

dengan kondisi terkini dan kesepakatan dengan dosen pembimbing. 

5. Jika seminar dilaksanakan secara daring maka link disediakan oleh presentator. 

6. Seminar proposal dihadiri oleh 2 dosen pembimbing dan expert (jika ada). Jika 

berasamaan dengan kondisi tertentu pelaksanaan tidak bisa dihadiri oleh dua 

pembimbing maka keputusan ada pada pembimbing pertama. 

7. Pelaksanaan seminar mengundang minimal 5 rekan mahasiswa dengan surat undangan 

(Form 06) dan disediakan presensi (Form 05). 
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8. Pelaksanaan seminar maksimal 90 menit. 

9. Mahasiswa/presentator wajib hadir 15 menit sebelum seminar dimulai. 

10. Presentator memakai pakaian hitam putih. 

- Pria mengenakan dasi 

- Wanita berhijab mengenakan jilbab berwarna jitam 

- Wanita yang tidak berhijab mengenakan rok minimal dibawah lutut 

11. Presentator dan dosen pembimbing dan expert (jika ada) wajib mengisi presensi pada 

(Form 05) dan mengisi berita acara (Form 01) 

12. Hasil seminar proposal : a) diterima tanpa revisi, b) diterima dengan revisi, c) ditolak di 

isi pada berita acara. 

13. Bila proposal ditolak mahasiswa harus mengulangi dari tahapan awal. 

  



BAGAN ALUR SEMINAR PROPOSAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LAMPIRAN 

Semua lampiran form dapat diunduh di  

https://paud.fkip.uns.ac.id/download/berkas-seminar-proposal/    
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