
Pendaftaran Ujian Skripsi 

(Prodi Pendidikan Bahasa Inggris)

Persyaratan:

1. Berita Acara Bimbingan. Selama Covid bisa

diganti bukti ACC/Approved (Chat WA/Email)

2. Hasil Cek Plagiasi

3. Hasil Validasi SKPI

4. Soft file Transkrip Nilai. Print Screen dari Info KHS

5. Bukti Pengumpulan Foto dari BAA (pengumpulan 
Foto bisa melalui baakumpulfoto@gmail.com)

6. Soft file foto untuk Ijazah dan Transkrip

7. Soft file KHS dari Semester 1 sampai semester lalu 
dan softfile KSM semester berjalan

8. Soft file Kwitansi pembayaran Ujian Skripsi, 
pembayaran Her-Registrasi dan SPP, Perpanjangan 
Skripsi (bagi yang lebih dari satu tahun pembimbingan, 
dibedakan kwitansinya)

Semua files dikirim ke email prodi b.inggris@umm.ac.id

Alur:

Apabila persyaratan pendaftaran sudah 
diverifikasi oleh prodi, maka mahasiswa akan 
dipersilahkan untuk mendaftar ujian skripsi 

melalui link di bawah ini.

https://forms.gle/NNdjmwSyS6bNDZXy8

Jangan lupa untuk mendaftar ke 
Fakultas. Persyaratan pendaftaran 
dapat dilihat di web fakultas. Menu 

Download : Silahkan Klik Menu Masing-
Masing Blangko - Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan | Universitas 
Muhammadiyah Malang (umm.ac.id)

Silahkan kirim persyaratan pendaftaran 
ke email wie_dwie87@yahoo.co.id dan 

fkipummbaru@gmail.com

mailto:baakumpulfoto@gmail.com
mailto:b.inggris@umm.ac.id
https://forms.gle/NNdjmwSyS6bNDZXy8
http://keguruan.umm.ac.id/id/pages/download-15.html
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Bayar Cek Plagiasi

• Pembayaran 
dilakukan melalui 
Bank. Masuk di menu 
infokhs, pilih menu 
pembayaran lain-lain. 
Ketik Cek Plagiasi 
dengan nominal Rp. 
25.000,-

Kirim Bukti Pembayaran 
dan file skripsi

• Bukti pembayaran 
dan file skripsi yang 
akan dicek plagiasinya 
dikirim ke email 
prodi. 
b.inggris@umm.ac.id

Lembar Hasil Plagiasi

• Setelah semua bab 
selesai dinyatakan 
lolos, silahkan 
mengisi lembar hasil 
plagiasi sesuai dengan 
hasil cek plagiasinya. 
Kemudian dikirim ke 
email prodi untuk 
mendapat legilisir 
hasil plagiasi.

Alur Cek Plagiasi

Download Lembar Hasil Plagiasi

https://drive.google.com/drive/folders/1VUBNKZhhtixUXZWeTGYO_YasOlRevWRx?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1VUBNKZhhtixUXZWeTGYO_YasOlRevWRx?usp=sharing


skpi.umm.ac.id

• Mengisi form SKPI dengan 
mengunggah sertifikat yang sesuai 
dengan yang diisikan di SKPI

Kirim sertifikat ke email prodi

• Mengirim sertifikat yang sudah 
diisikan di form SKPI ke email prodi 
b.inggris@umm.ac.id

Hasil Validasi

• Hasil Validasi bisa dilihat di 
skpi.umm.ac.id

• Untuk pendaftaran skripsi, silahkan 
kirim hasil screenshot SKPI

• Hasil Validasi nantinya akan 
menjadi Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah. Oleh karena itu 
harap diisi sesuai dengan kegiatan-
kegiatan yang pernah diikuti selama 
kuliah

Alur Validasi SKPI


