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Hal  :  Revisi Edaran Mengenai Palayanan Administrasi Akademik dan  
  Kemahasiswaan, Lembar Pengesahan Skripsi, dan SKL Online 
 
Yth. 
1. Ketua Departemen 
2. Komisi Pendidikan  
3. Komisi Kemahasiswaan dan Disiplin 
4. Kepala Tatausaha Fakultas  
5. Kepala Tatausaha Departemen 
6. Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana 
Fakultas Teknologi Pertanian - IPB 
 
 
Sehubungan dengan Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiwaan Fateta 
IPB Nomor 509/IT3.F6/KM/2021 tanggal 1 Februari 2021 dan menindaklanjuti surat Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Nomor 2363/IT/PP/2021 tanggal 3 Februari 
2021 mengenai SKL Online, bersama ini disampaikan Revisi Edaran Mengenai Palayanan 
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Lembar Pengesahan Skripsi, dan SKL Online.  

 
1. Persyaratan 

1.1.  Persyaratan administrasi dan akademik mengikuti prosedur operasional baku (POB) 
yang selama ini sudah dilaksanakan, yaitu status mahasiswa aktif (lunas SPP dan 
sudah mengisi KRS), kelengkapan dokumen, dan bukti capaian akademik.  

1.2.  Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika mahasiswa sudah melunasi SPP dan tidak 
memiliki tunggakan SPP. 

 
2. Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan  

2.1.  Pengajuan administrasi akademik dan kemahasiswaan dilakukan secara daring 
(online) oleh mahasiswa melalui https://bit.ly/Surat_AK_Fateta.  

2.2.  Fakultas akan memverifikasi data berdasarkan SIMAK. 
2.3.  Pengajuan administrasi akademik dan kemahasiswaan akan diproses untuk 

mahasiswa yang memenuhi persyaratan.  
2.4.  Mahasiswa akan menerima surat elektronik yang diminta dalam format pdf melalui 

e-mail atau media komunikasi lainnya.  
 
3. Lembar Pengesahan Skripsi  

Mahasiswa yang sudah ujian skripsi dan menyelesaikan perbaikan skripsi dapat 
mendapatkan lembar pengesahan skripsi dengan prosedur sebagai berikut. 
3.1.  Mahasiswa menyampaikan lembar pengesahan skripsi kepada dosen pembimbing 

luar IPB (jika ada) yang tidak memiliki Digisign untuk mendapatkan tanda tangan 
basah. 

3.2.  Mahasiswa menyampaikan skripsi lengkap dengan dua lembar pengesahan (dalam 
bentuk pdf)  yang telah ditandatangan basah oleh dosen pembimbing luar IPB 
masing-masing (jika ada): (1) lembar pengesahan dengan watermark, dan (2)  
lembar pengesahan tanpa watermark, kepada KTU Departemen. 



3.3.  KTU Departemen menyampaikan lembar pengesahan kepada dosen pembimbing 
dan Ketua Departemen melalui Digisign IPB masing-masing untuk mendapatkan 
tanda tangan digital dosen pembimbing dan Ketua Departemen. 

3.4.  Dosen pembimbing yang berasal dari IPB dan Ketua Departemen menandatangani 
lembar pengesahan secara digital menggunakan Digisign IPB. 

3.5.  Lembar pengesahan digital tidak distempel fakultas.  
3.6.  Lembar pengesahan dengan watermark  disampaikan ke Perpustakaan IPB untuk 

repository IPB sebagai syarat wajib mendapatkan SKL. 
3.7.  Lembar pengesahan tanpa watermark  untuk keperluan skripsi bentuk hardcopy 

dan disampaikan ke Perpustakaan IPB sebagai syarat wajib pengambilan ijazah. 
 

4.  Surat Keterangan Lulus 
4.1.   Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan IPB, mahasiswa dapat mengajukan 

surat keterangan lulus (SKL) online apabila memiliki persyaratan untuk di-upload 
pada SIMAK. 

4.2.  Mahasiswa wajib mengisi survei kepuasan mahasiswa/wisudawan melalui 
https://bit.ly/Kepuasan_Wisudawan_Fateta.  

4.3. Pengajuan SKL dilakukan secara online oleh mahasiswa melalui SIMAK dan 
https://bit.ly/SKL_Fateta.  

4.4. Tanggal lulus untuk sarjana adalah tanggal ketika semua syarat dari Departemen 
sudah terpenuhi dan dokumen dikirim ke Fakultas. 

4.5. Nomor dan tanggal SKL akan diperoleh setelah seluruh persyaratan dipenuhi. 
 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. 
 

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ono Suparno, S.TP., M.T. 
NIP 19721203 199702 1 001 
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