
KONFIRMASI HASIL 

REVIEW PROPOSAL 

TAHAP 1 

GENTISYA TRI MARDIANI, S.KOM., M.KOM 

 

PSTA-GENTISYA 

TEKNIK INFORMATIKA UNIKOM 



PENGUMUMAN 

• Karena saya harus memberikan status Proposal 

Sesi 1 (lanjut sesi 2/ ditolak), maka kepada semua 

mahasiswa yg terdaftar di kelas ini dan kepada 

mahasiswa yang sudah mengirimkan proposal 

sampai Rev3 (tetapi merasa belum memenuhi 

bobot skripsi KK A),  

• Silakan lakukan konfirmasi ke email saya yang 

berisi jawaban apakah ingin LANJUT sesi 2 atau 

DITOLAK? dengan konsekuensi ditanggung oleh 

mahasiswa jika tidak memenuhi syarat/ bobot 

skripsi 



KONSEKUENSI (1) 

1. Jika memilih ingin LANJUT SESI 2: 

• Proposal dapat DITERIMA: jika saat review di 

Sesi 2 sudah memenuhi bobot skripsi KK A 

• Jika saat review di sesi 2 proposal masih 

BELUM SESUAI bobot skripsi yang sudah 

diarahkan/ jadi DITOLAK, maka nilai akhir 

matakuliah  PSTA= E, sehingga harus 

mengulang matakuliah PSTA semester depan 



KONSEKUENSI (2) 

2. Jika memilih ingin DITOLAK: 
• Mahasiswa dapat PINDAH KK  

• Mahasiswa dapat Ganti topik/ judul dan dapat 
mengajukan di KK yang sama 

• Mahasiswa dapat mengajukan topik/ judul yang 
sama dgn sesi 1 di KK yang sama tetapi ada 
perubahan isi 

• Jika saat review di sesi 2 proposal (Ganti topik/ 
Tidak ganti topik) masih BELUM SESUAI bobot 
skripsi yang sudah diarahkan/ jadi DITOLAK, 
maka nilai akhir matakuliah  PSTA= E, sehingga 
harus mengulang matakuliah PSTA semester 
depan 



• Silakan pilih dengan baik dan bijak, pahami setiap 
konsekuensinya masing-masing. 

 

• Kirimkan konfirmasi ke email: 
gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id 

• Subject: PSTA-NIM-Konfirmasi 

• Konfirmasi jawaban dapat dilakukan mulai hari ini sampai 
tanggal 30 April 2020 jam 08.00 (PAGI). 

• Tuliskan juga alasannya untuk jawaban yang dipilih 

• Syarat bagi yang memilih ingin Lanjut Sesi 2:  
sudah mengirimkan proposal sampai Rev3 (jika baru 
Rev1 otomatis DITOLAK), dan  harus kirimkan juga 
dengan proposal yang sudah diperbaiki, dan buktikan 
kalau Anda layak untuk lanjut sesi 2 
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