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PANDUAN PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL ONLINE 

No Urutan  Keterangan 
1 Klik Laman tersebut  

https://forms.gle/QABkpN2Wy4C1YqiB9 
 

2 Pada halaman pertama, isi semua 
data secara lengkap. Jangan ada 
yang dikosongkan. Setelah itu klik 
berikutnya 

 

 

 
 

3 Pada halaman kedua, Up load semua 
data yang dibutuhkan dengan cara 
klik tambahkan file (gambar 1) pada 
setiap kolom yang tersedia. Setelah 
itu klik pilih file dari perangkat anda 
(gambar 2), lalu masukkan file sesuai 
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keterangan yang dibutuhkan. 
Setelah itu klik upload pada bagian 
kiri bawah. 
 
Catatan:  
Apabila file yang dibutuhkan lebih 
dari satu maka ulangi cara tersebut 
diatas sesuai dengan jumlah file 
yang dibutuhkan pada setiap syarat. 
Jumlah file yang di up load pada 
setiap syarat dijelaskan berikut ini: 
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a. Pada poin ini masukkan 2 file 
yakni:  
1) Proposal Penelitian (mulai dari 

sampul sampai daftar pustaka 
lengkap dan disatukan filenya, 
termasuk halaman lembar 
pengesahan yang belum di 
tanda tangani). Format 
Halaman Awal Proposal tetap 
mengacu pada aturan yang 
dapat diakses di 
https://jian.unismuh.ac.id/for
mat-halaman-awal-proposal-
skripsi/. File yang di up load 
dalam bentuk Microsoft Word. 
Nama File:  
Proposal_Nama_Angkatan. 

2) Lembar Persetujuan di scan 
pdf (pakai aplikasi foto scan 
yang bisa di download di Play 
Store/App Store) apabila 
berkasnya tersedia atau Bukti 
ACC Pembimbing 1 dan 2 via 
chat Whatsapp/Email (untuk 
bukti lewat chat 
Whatsapp/Email disatukan di 
file word lalu di-pdf-kan) atau 
cukup tulis di Word kata 
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SUDAH ACC TETAPI ADA DI 
KOST lalu Pdf kan kalau 
berkasnya tertinggal di 
Makassar/Kost. Tanda tangan 
Ketua Proram Studi 
dikosongkan saja dulu bila 
belum ada. File yang di up load 
dalam bentuk Pdf. 
Nama File:  
Persetujuan_Nama_Angkatan.   

b. Pada poin ini masukkan 1 File 
Power Point yang sudah lengkap. 
File yang di up load dalam bentuk 
Microsoft Power Point (PPT). 
Nama File:  
PPT_Nama_Angkatan.  

 

 

c. Pada poin ini masukkan 1 File 
bukti pembayaran. Bisa Kwintansi 
Pembarayan atau Bukti Transfer 
atau Screen Shot Pembayaran 
Lunas di Akun Simak lalu di-pdf-
kan pakai aplikasi yang tersedia. 
File yang di up load dalam bentuk 
Pdf.  
Nama File:  
Pembayaran_Nama_Angkatan.   

 
 

 

d. Pada poin ini masukkan 2 File 
yakni: 
1) Kartu Kontrol Bimbingan 

Pembimbing 1 
- Kalau bimbingannya masih 

menggunakan Kartu 
Kontrol maka cukup 
halaman yang catatannya 
yang di scan pdf. 

- Kalau bimbingannya sudah 
menggunakan chat 
Whatsapp atau Email maka 
screen shot semua bukti 
bimbingan tersebut lalu 

 

 



4 
 

satukan di Word lalu Pdf 
kan. 

- Kalau Kartu Kontrol sudah 
diserahkan ke Prodi maka 
cukup tulis di Word kata 
SUDAH DIKUMPUL DI 
PRODI lalu Pdf kan. 

- Kalau bimbingannya  
menggunakan Kartu 
Kontrol tetapi belum 
dilengkapi oleh dosen atau 
berkasnya tertinggal di 
Makassar/Kost maka cukup 
tulis di Word kata SUDAH 
ADA TETAPI BELUM 
DILENGKAPI DOSEN DAN 
TERTINGGAL DI KOST lalu 
Pdf kan. 

2) Kartu Kontrol Bimbingan 
Pembimbing 2 
- Kalau bimbingannya masih 

menggunakan Kartu 
Kontrol maka cukup 
halaman yang catatannya 
yang di scan pdf 

- Kalau bimbingannya sudah 
menggunakan chat 
Whatsapp atau Email maka 
screen shot semua bukti 
bimbingan tersebut lalu 
satukan di Word lalu Pdf 
kan. 

- Kalau Kartu Kontrol sudah 
diserahkan ke Prodi maka 
cukup tulis di Word kata 
SUDAH DIKUMPUL DI 
PRODI lalu Pdf kan. 

- Kalau bimbingannya  
menggunakan Kartu 
Kontrol tetapi belum 
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dilengkapi oleh dosen atau 
berkasnya tertinggal di 
Makassar/Kost maka cukup 
tulis di Word kata SUDAH 
ADA TETAPI BELUM 
DILENGKAPI DOSEN DAN 
TERTINGGAL DI KOST lalu 
Pdf kan. 

Semua file yang di up load dalam 
bentuk Pdf. 
Nama File:  
KartuKontrol1_Nama_Angkatan. 
KartuKontrol2_Nama_Angkatan.      

e. Pada poin ini masukkan 1 File 
Kartu Seminar yang sudah di scan 
pada halaman yang ada paraf 
(pakai aplikasi foto scan yang bisa 
di download di Play Store/App 
Store) lalu di-Pdf-kan atau cukup 
tulis di Word kata SUDAH ADA 
TETAPI TERTINGGAL DI 
MAKASSAR/KOST kalau berkas 
tidak tersedia lalu Pdf kan. File 
yang di up load dalam bentuk Pdf. 
Nama File:  
KartuSeminar_Nama_Angkatan. 

 

 

f. Pada poin ini masukkan 1 File 
Bukti Screen Shot ACC Plagiat dari 
Email yang di-pdf-kan. File yang di 
up load dalam bentuk Pdf. 
Nama File:  
CekPlagiat_Nama_Angkatan. 

 

 

g. Pada poin ini masukkan 1 File KRS 
yang sudah di scan pdf atau 
Screen Shot Akun Simak yang 
tertera Program Seminar Proposal 
lalu di-pdf-kan. File yang di up 
load dalam bentuk Pdf. 
Nama File:  
KRS_Nama_Angkatan. 
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4 Pada tahap akhir ingat klik kata 
Kirim pada bagian bawah. Pastikan 
semua kolom isian dan up load file 
sudah ada isinya. 

 

 

 

Catatan: 

1. Semua isian data dan file harus diisi secara benar dan jujur 
2. File asli pada semua dokumen disimpan baik-baik, jangan sampai hilang 
3. Semua file yang diupload tetap dikumpul hard copy nya kalau situasi sudah normal 
4. Apabila ada data palsu atau tidak terbukti dengan benar maka Seminar Proposal 

Online yang sudah diikuti dianggap batal  
5. Mahasiswa yang dianggap batal harus kembali mendaftar Seminar Proposal ulang 

sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku 
6. Pendaftaran Seminar Proposal Online ini berlaku sejak terbitnya panduan ini sampai 

batas waktu yang akan diinformasikan kemudian  

 

 

 

Makassar, 30 Maret 2020 

Ketua Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara 
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Nasrul Haq, S.Sos, MPA  


