
  
 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 

SURAT PERNYATAAN TELAH MELENGKAPI SYARAT YUDISIUM 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

NIM : ___________________________ 
Nama : ___________________________ 

 
Menyatakan bahwa saya telah melengkapi persyaratan pendaftaran yudisium 
tingkat sarjana Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta sebagai berikut: 

1. Menyerahkan laporan skripsi jilid hardcover yang telah ditandatangani 
oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan Dekan Fakultas Teknologi 
Informasi 4 rangkap (untuk mahasiswa, perpustakaan, fakultas, dan 
prodi). 

2. Menyerahkan 1 naskah publikasi maksimum 8 halaman 
3. 2 keping CD (Compact Disc) dengan format nama “NIM_Skirpsi” yang 

berisi: 
a. Publikasi.pdf maksimum 8 halaman, format terlampir. 
b. Readme.pdf yang berisi petunjuk instalasi dan penggunaan 

sistem yang dikembangkan. 
c. Laporan.pdf yang berisi laporan skripsi lengkap mulai dari 

halaman cover sampai lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai bookmarks, minimal 40 halaman pada 
bagian tubuh laporan. 

d. Laporan.docx yang berisi laporan skripsi lengkap mulai dari 
halaman cover sampai lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai document map, minimal 40 halaman pada 
bagian tubuh laporan. 

e. Folder source code yang berisi kode seluruh program yang 
dikembangkan. 

f. Folder data yang berisi data-data yang diperoleh selama 
penelitian. 

g. Folder master yang berisi master program yang dipakai dalam 
penelitian (yang tidak membutuhkan lisensi). 

4. Menyerahkan 2 buah buku referensi terbitan 3 tahun terakhir dengan 
kondisi buku masih baik dan layak pakai. 

5. Melengkapi syarat untuk proses ijazah. 
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FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI 
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 

Bersama ini kami lampirkan bukti persyaratan: 
FTI (syarat yudisium) 

1. 4 rangkap (untuk mahasiswa, perpustakaan, fakultas, dan prodi) 
laporan skripsi jilid hardcover yang telah ditandatangani oleh dosen 
pembimbing, dosen penguji, dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi;   

2. 1 naskah publikasi maksimum 8 halaman; dan 
3. 2 keping CD (Compact Disc) untuk program studi dan perpustakaan 

dengan format nama “NIM_Skirpsi” yang berisi: 
a. Publikasi.pdf maksimum 8 halaman, format terlampir. 
b. Readme.pdf yang berisi petunjuk instalasi dan penggunaan 

sistem yang dikembangkan. 
c. Laporan.pdf yang berisi laporan skripsi lengkap mulai dari 

halaman cover sampai lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai bookmarks, minimal 40 halaman pada 
bagian tubuh laporan. 

d. Laporan.docx yang berisi laporan skripsi lengkap mulai dari 
halaman cover sampai lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai document map, minimal 40 halaman pada 
bagian tubuh laporan. 

e. Folder source code yang berisi kode seluruh program yang 
dikembangkan. 

f. Folder data yang berisi data-data yang diperoleh selama 
penelitian. 

g. Folder master yang berisi master program yang dipakai dalam 
penelitian (yang tidak membutuhkan lisensi). 

4. 2 buah buku referensi terbitan 3 tahun terakhir dengan kondisi buku 
masih baik dan layak pakai. 

 
Universitas (syarat proses ijazah) 

1. 1 lembar isian biodata lulusan 
2. 1 lembar fc ijazah SLTA & atau S1 yang sudah dilegalisir 
3. 1 lembar fc ijazah sarjana muda/diii/transfer 
4. 1 lembar fc akta kelahiran 
5. 1 lembar fc kartu mahasiswa terbaru 
6. 1 lembar fc hasil TOEFL yang masih berlaku dengan skor minimal 450 
7. Pas Foto Pakai Jas (bebas, berdasi) 

a. Hitam Putih 4x6 (untuk ijazah/transkrip) 6 lembar 
b. Berwarna 3x4 (untuk buku wisuda dll) 4 lembar 

8. Bagi WNI keturunan: 
a. 1 lembar fc SBKRI/ganti nama 
b. 1 lembar fc dokumentasi orang tua (surat nikah, pernyataan 

melepas kewarganegaraan, dll) 
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Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 
Apabila setelah dilakukan validasi ternyata ditemukan kekurangan, 
maka saya bersedia untuk ditunda yudisiumnya sampai semua syarat 
tercukupi. 
 

Yogyakarta, _____________________ 
Mengetahui, 

Dosen Pembimbing Akademik 
 
 
 
 

 
(_______________________) 

  
Yang membuat pernyataan 

 
 
 
 
 

(__________________) 
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CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN 
PENDAFTARAN YUDISIUM  

 
NIM :__________________________ 
Nama :__________________________ 
 
No Persyaratan Jumlah Cek 
1 Laporan skripsi jilid hardcover yang telah 

ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen 
penguji, dan Dekan Fakultas Teknologi Informasi 

4 rangkap  

2 Naskah publikasi maksimum 8 halaman 1 rangkap  
3 CD (Compact Disc) dengan format nama 

“NIM_Skirpsi” yang berisi: 
1. Publikasi.pdf maksimum 8 halaman, format 

terlampir. 
2. Readme.pdf yang berisi petunjuk instalasi dan 

penggunaan sistem yang dikembangkan. 
3. Laporan.pdf yang berisi laporan skripsi 

lengkap mulai dari halaman cover sampai 
lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai bookmarks, minimal 40 
halaman pada bagian tubuh laporan. 

4. Laporan.docx yang berisi laporan skripsi 
lengkap mulai dari halaman cover sampai 
lampiran (sesuai dengan sistematika 
penulisan) disertai document map, minimal 
40 halaman pada bagian tubuh laporan. 

5. Folder source code yang berisi kode seluruh 
program yang dikembangkan. 

6. Folder data yang berisi data-data yang 
diperoleh selama penelitian. 

7. Folder master yang berisi master program 
yang dipakai dalam penelitian (yang tidak 
membutuhkan lisensi). 

2 keping  

4 Buku referensi terbitan 3 tahun terakhir dengan 
kondisi buku masih baik dan layak pakai. 

2 buah  

5 Surat bebas perpustakaan 1 lembar  
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CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN 
PROSES IJAZAH  

 
NIM :__________________________ 
Nama :__________________________ 
 
No Persyaratan Jumlah Cek 
1 Isian biodata lulusan 1 lembar  
2 Fotocopy ijazah SLTA & atau S1 yang sudah 

dilegalisir 
1 lembar  

3 Fotocopy ijazah sarjana muda/diii/transfer 1 lembar  
4 Fotocopy akta kelahiran 1 lembar  
5 Fotocopy kartu mahasiswa terbaru 1 lembar  
6 Fotocopy hasil TOEFL yang masih berlaku dengan 

skor minimal 450 
1 lembar  

7 Pas Foto Pakai Jas (bebas, berdasi) 
1. Hitam Putih 4x6 (untuk ijazah/transkrip)  
2. Berwarna 3x4 (untuk buku wisuda dll)  

 
6 lembar 
4 lembar 

 

8 Bagi WNI keturunan 
1. Fotocopy SBKRI/ganti nama 
2. Fotocopy dokumentasi orang tua (surat nikah, 

pernyataan melepas kewarganegaraan, dll) 

 
1 lembar 
1 lembar 

 

 
 
 
 

Yogyakarta, _________________ 
 
Mengetahui, 

Ketua Program Studi 
 
 
 
 
 
(__________________________) 

  
Korektor 

 
 
 
 
 

(__________________) 
 


