
SOP Pengajuan Sidang Komprehensif (Angkatan 2015 dan 
Sebelumnya) 

1. Seluruh proses pengajuan akan dilaksanakan melalui email 

2. Pemeriksaan abstrak tetap berjalan seperti biasa dengan mengubungi kontak 

lab bahasa yang telah diumumkan sebelumnya 

3. Pembayaran DPPS, pemeriksaan abstrak, alumni dan pelepasan wisuda dapat 

dilakukan melalui transfer ke rekening Mandiri 1300017832695 atas nama 

Universitas Pasundan dengan mencantumkan NAMA, NPM, dan jenis 

pembayaran yang dilakukan. Setelah itu silahkan melalukan konfirmasi ke 

bagian keuangan bu Ruruh (+62 812-2037-4539) dengan mengirimkan bukti 

pembayaran 

4. Penyerahan dokumen fisik akan dilakukan secara online dengan cara 

mengirimkan email ke alamat ta.hukum@unpas.ac.id dengan subject 

“Pengajuan Sidang Online – [NPM] [Nama]”  

5. Data-data tugas akhir yang harus dicantumkan pada email yaitu : 

• NPM 

• Nama Lengkap 

• Program Kekhususan 

• Topik Tugas Akhir 

• Judul Tugas Akhir (Bahasa Indonesia) 

• Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) 

• Kata kunci Tugas Akhir 

• Dosen Pembimbing 



• Nomor SK Bimbingan 

• Tanggal SK Bimbingan 

• Dosen Penelaah Materi Seminar UP 

• No Handphone (Aktif WA) 

6. Dokumen-dokumen persyaratan pengajuan yang harus dikirimkan melalui email 

yaitu : 

• Foto KTP Asal Domisili yang masih berlaku 

• Scan Kartu bimbingan yang telah diisi 

• Laporan Tugas Akhir jenis file pdf 

• Slide handout pemaparan Sidang Komprehensif/Kesarjanaan jenis file 

pdf 

• Pas Foto Berwarna dalam format jpg atau jpeg, untuk pria memakai jas 

lengkap, dan untuk wanita memakai blazer 

• Screenshoot status pembayaran DPP akademik di SITU (lunas) 

• Foto kwitansi atau screenshoot bukti transfer pembayaran DPPS (lunas), 

pemeriksaan abstrak (Rp. 100.000,-), alumni dan pelepasan wisuda (Rp. 

300.000,-) 

• Surat pernyataan lolos pemeriksaan abstrak dari lab bahasa 

• Scan SK bimbingan 

• Scan berita acara hasil seminar up 

7. Pas foto dalam bentuk cetak diserahkan ke bagian akademik setelah 

pelaksanaan sidang komprehensif dengan ketentuan : Pas foto Hitam Putih 



tidak memakai kacamata 3x4=4bh dan 4x6=4bh, untuk pria memakai jas 

lengkap berdasi, dan untuk wanita memakai blazer 

8. Pengurusan Surat Keterangan Bebas Administrasi Perpustakaan diundur sampai 

saat proses Pengambilan Ijazah 

9. Setelah semua data dan dokumen persyaratan Pengajuan dikirim, Mahasiswa 

tinggal menunggu penunjukan dosen Penguji Komprehensif dan alokasi jadwal 

sidang. Informasi pelaksanaan sidang Komprehensif akan diumumkan melalui 

WA setelah jadwal sidang sudah ditetapkan 

10. Untuk pertanyaan seputar Pengajuan sidang online dapat mengubungi Petugas 

Administrasi TA bu Dewi Tita (082216607274) 

 

  


