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Prosedur Ujian Skripsi/TA secara daring dilaksanakan mengikuti pelaksanaan ujian non-daring. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
 

1) Mahasiswa   mendaftar   ujian   dengan   mengisi    google    form    pada   tautan berikut 

ini : https://bit.ly/PendaftUjianTA digunakan untuk pendaftaran Program Studi       

Agroteknologi dan https://bit.ly/Pendaftaran_UjianTA_Agribisnis untuk pendaftaran Program 

Studi Prodi Agribisnis. 
 

2)  Mahasiswa menyampaikan informasi/laporan melalui komunikasi WA/email kepada Ketua 

Program Studi setelah mengisi google form pendaftaran ujian. 
 

3)  Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan validasi terhadap semua persyaratan yang 

diajukan. 
 

4)  Ketua Program Studi menentukan tim penguji dan jadwal ujian serta menginformasikannya 

melalui chat WA/email kepada Staf Administrasi (Tata Usaha) untuk dibuat Berita Acara Ujian 

Skripsi/TA. 
 

5)  Ketua Program Studi mengirim softfile naskah/draf PDF laporan skripsi/TA yang akan diujikan 

dan jadwal ujian melalui email kepada semua tim penguji. Dalam hal penguji menghendaki 

laporan bentuk fisik (hardcopy), maka mahasiswa diminta menyampaikan laporan tersebut ke 

kantor Tata Usaha FPB pada hari Senin-Jumat jam 8.00-14.00. Selanjutnya staf administrasi 

akan menyampaikannya kepada Tim Penguji. 
 

6)  Ketua Program Studi menunjuk pembimbing TA/skripsi sebagai ketua tim penguji/Host untuk 

membuat meeting online  dengan durasi 90 menit di Google Meet dan  share link  Ujian 

skripsi/TA kepada anggota tim penguji dan mahasiswa. 

 
7)  Ketua tim penguji melakukan koordinasi/uji coba sebelum ujian dilaksanakan agar pada saat 

pelaksanaan ujian berjalan lancar dan rapi/layak. 
 

8)  Sesuai hasil koordinasi dengan Ketua Tim Penguji, mahasiswa mempersiapkan presentasi 

powerpoint atau yang sejenis. 
 

9) Mahasiswa sangat disarankan untuk berlatih terlebih dahulu mempresentasikan tugas 

akhirnya dengan teman-temannya menggunakan aplikasi web meeting. Tata cara latihan 

ujian tersebut ada pada Panduan untuk Mahasiswa. 
 

10) Demi kelancaran acara ujian, sebaiknya mahasiswa mengupayakan koneksi internet yang 

stabil dan ruangan yang kondusif. Apabila menghendaki pelaksanaan di kampus, mahasiswa 

difasilitasi oleh Program Studi dengan tetap mengikuti protokol dari pihak Universitas dan 

Fakultas. 
 

11) Minimal 30 menit  sebelum  waktu  pelaksanaan  ujian, mahasiswa  melakukan konfirmasi 

melalui pesan singkat (WA) atau telepon mengenai kesiapan ujian dengan web meeting 

kepada Pembimbing/Ketua Tim Penguji. 
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PROSEDUR PERSIAPAN SIDANG UJIAN SKRIPSI/TA SECARA DARING

Tim PengujiMahasiswa Ketua Program Studi

Melakukan pendaftaran

https://bit.ly/Pendaftaran_UjianTA_Agribisnis

Mulai

Melapor melalui WA/email kepada Ketua 

Program Studi

Verifikasi & Validasi 

Persyaratan

Menentukan Tim Penguji 

dan Jadwal Ujian

(disampaikan ke TU)

Mengirim softcopy (PDF) 

draft Laporan TA 

Penguji menghendaki 

laporan hardcopy?

Mengumpulkan Laporan TA hardcopy ke 

Kantor TU FPB

(Senin-Jumat, 8:00-14:00)

 Membuat meeting 

online (durasi 90 menit) 

di Google Meet

 Share Link ke 

Mahasiswa

Ya

Mempersiapkan media presentasi

(powerpoint atau aplikasi sejenis)

Tidak

Selesai
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TATACARA SIDANG UJIAN SKRIPSI/TA SECARA DARING 

 
1) Pembimbing/Ketua Tim Penguji membuka room Google Meet (dapat menjadwalkan sehari 

sebelum pelaksanaan dengan Google Calendar atau langsung pada saat Ujian) dan 

mengundang anggota/dosen penguji yang lain untuk bergabung. 

2) Pada hari H ujian sesuai jadwal, tim penguji dan mahasiswa telah siap dan mengenakan 

pakaian resmi seperti ketika ujian non-daring. Usahakan berada di ruangan tertutup dengan 

pencahayaan yang cukup dan tidak terganggu suara dari luar. 

3) Tim penguji mengadakan sidang persiapan ujian. 

4) Setelah sidang persiapan selesai, Ketua Tim penguji mengundang mahasiswa ke dalam room 

web meeting. 

5) Apabila semua telah siap, Ketua Tim penguji (atau dosen penguji lain) mengaktifkan mode 

rekam (record) pada aplikasi Google Meet. 

6) Ketua Tim penguji membuka sidang, berdoa dan memberikan pengarahan (durasi: 5 menit0 

7) Mahasiswa mempersiapkan diri dan mulai presentasi dengan fitur Present Now dan 

menampilkan jendela (window) Powerpoint-nya. Tampilan webcam dari tim penguji dapat 

dinonaktifkan selama presentasi mahasiswa dan fokus (pin) pada tampilan presentasi. 

Presentasi mahasiswa maksimal 10 menit. 

8) Setelah mahasiswa selesai presentasi, mode presentasi dinonaktifkan dan semua tampilan 

webcam diaktifkan. Mahasiswa bersiap mencatat komentar/catatan/pertanyaan/masukan dari 

tim penguji sambil membuka laporan skripsi/TA-nya. 

9) Tim penguji secara bergantian memberikan komentar/catatan/pertanyaan/masukan kepada 

mahasiswa berdasarkan berkas laporan PDF (softfile) atau hardcopy yang telah dikirimkan 

sebelumnya, Komentar/catatan/pertanyaan/masukan/tanggapan dari tim penguji 

disampaikan dalam PDF atau PPT, b) Ketua/moderator mengaktifkan fasilitas sorotan/pin 

untuk peserta yang sedang berbicara.  Durasi waktu untuk tanggapan masing-masing penguji 

15-20 menit.   

10) Ujian ditutup dengan simpulan dan keputusan Lulus/Tidak Lulus Ujian dari ketua tim penguji. 

Durasi waktu 5-10 menit. 

11) Setelah waktu pemrosesan rekaman selesai, Ketua tim penguji menyimpan (save as) rekaman 

tersebut dengan nama file: Nama Mhs_NIM_Ujian TA_DD_MM_YYYY , kemudian 

membagikan link rekaman Google Drive kepada anggota tim penguji dan peserta ujian serta 

diinformasikan ke email.   
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TATACARA PELAKSANAAN SIDANG UJIAN SKRIPSI/TA SECARA DARING

Anggota Tim Penguji
Peserta Ujian

(Mahasiswa)

Ketua Tim Penguji

(Pembimbing)

Mulai

Bergabung di Google Meet sesuai link 

yang sudah di-share Pembimbing

Selesai

Memulai room Google 

Meet yang sudah dibuat 

sebelumnya

Melakukan sidang persiapan

Mengundang mahasiswa ke 

room Google Meet

Memberikan komentar
Durasi: masing-masing 15-20 menit

Memberikan simpulan & 

Keputusan Lulus/Tidak

Durasi: 15-20 menit

Mengaktifkan fitur 

 Rekam     Record 

Membuka sidang, berdoa 

dan memberikan 

pengarahan

Durasi: 5 menit

Menonaktifkan Fitur 

 Rekam    membagi link 

rekaman dalam Google 

Drive ke Peserta Ujian dan 

Tim Penguji,

Presentasi Skripsi/TA

Durasi: 10 menit

 Mengaktifkan fitur  Presentasikan 

Sekarang     Present Now 

 Mempresentasikan Skripsi/TA

 Menonaktifkan fitur  Presentasikan 

Sekarang     Present Now 
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PANDUAN untuk MAHASISWA 
 

1) Silakan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk penjadwalan ujian daring Anda.  

2) Apabila Anda telah mendapatkan jadwal Ujian secara daring, dan tim penguji menginginkan 

untuk mengevaluasi laporan Anda dengan hardcopy, silakan Anda gandakan laporan Anda 

dan serahkan ke kantor Tata Usaha FPB pada hari Senin-Jumat jam 08.00-14.00. Anda juga 

sebaiknya mempunyai 1 eksemplar laporan bentuk hardcopy dan menyiapkannya di samping 

Anda ketika ujian daring berlangsung. 

3) Sebelum hari H ujian Anda, silakan berlatih dahulu untuk mempresentasikan laporan 

Skripsi/TA Anda. Siapkan PPT yang akan Anda presentasikan, ambil intisari dari laporan 

Anda. Presentasi Anda harus dapat selesai dalam 10 menit saja. 

Panduan Berlatih ujian dengan Google Meet 

4) Untuk berlatih ujian dan presentasi, silakan lakukan langkah-langkah berikut ini: 

A. Mahasiswa login ke email student.uksw.edu 

  B. Pada menu Meet New, klik start a meeting, maka otomatis akan muncul tampilan 

seperti saat akan mulai meeting dan sudah tersedia link google meet.  
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C.  Mahasiswa meng-copy link tersebut dan membagikan ke beberapa teman-teman yang 

diajak berlatih.  

 

 

D. Apabila Anda ditanyakan setting untuk audio dan video, silakan sesuaikan dengan 

perangkat yang Anda miliki. Selalu berikan otorisasi untuk menggunakan speaker, 

microphone ataupun webcam. 

E. Tampilan video conference seperti ditunjukkan gambar berikut 

Link yang 

dibagikan  
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F.1.   Menunjukkan jumlah peserta meeting. Apabila di klik akan menunjukkan daftar peserta dan 

menampilkan thumbnail video masing-masing peserta. Klik pada thumbnail peserta meeting, 

maka tampilan Anda akan terfokus pada video peserta tersebut. Klik sekali lagi untuk 

melepas fokus. 

F.2.   Pesan Teks. Dapat digunakan untuk mengetik pesan ketika terdapat kendala teknis pada 

audio atau video. 

F.3. Gambar Thumbnail dari tampilan video Anda. Klik pada thumbnail ini maka akan dipasang 

pin pada video Anda sehingga Anda akan aktif pada video utama. Klik sekali lagi untuk 

menghilangkan tanda pin. 

F.4.   Nama event web meeting. Pada waktu pelaksanaan ujian, nama event adalah nama Ujian 

Anda. Apabila di klik akan memunculkan informasi event, dan juga informasi kode meeting 

yang dapat Anda copy dan dibagikan untuk mengundang peserta lain. Ketika latihan ujian 

daring silakan Anda undang teman Anda untuk masuk dan berlatih presentasi.    

F.5.  Tiga tombol untuk mematikan mic (mute), tombol keluar meeting (selesai), dan tombol 

mematikan sementara webcam Anda.  

F.6.  Tombol Presentasikan sekarang digunakan untuk mempresentasikan layar Anda atau 

jendala (windows) yang sedang terbuka. Penjelasan ada di bawah. 

F.7.   Klik titik tiga untuk membuka kelompok menu. Pilihan pada titik tiga tersebut adalah sebagai 

berikut 

 

 Rekam Rapat Digunakan untuk merekam sesi 

meeting 

 Ubah tata letak Digunakan untuk mengatur tata 

letak tampilan di layar 

 Layar Penuh: Digunakan untuk menampilkan 

secara layar penuh. 

 Tekan Esc untuk kembali 

 Setelan: Digunakan untuk mengatur audio (mic) 

dan video (webcam) 
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Panduan Presentasi 

 

5. Anda disarankan menggunakan laptop atau komputer PC Desktop untuk presentasi saat 

ujian agar presentasi yang ditampilkan lebih jelas dan lebih besar. 

6. Ketika akan presentasi, bersihkan desktop Anda dari aplikasi yang tidak diperlukan. Anda 

cukup membuka 1 tab browser untuk Google Meet, 1 pembaca PDF untuk menampilkan 

laporan Skripsi/TA, dan PowerPoint untuk menjalankan presentasi. Untuk beralih antar 

jendela aplikasi ini, Anda dapat menggunakan shortcut Alt + Tab (tekan terus) kemudian 

memilih jendela yang mau ditampilkan dengan klik kiri. Presentasikan Powerpoint Anda 

dengan Slideshow (F5), lalu Alt+Tab atau Alt + Shift + Tab untuk menuju jendela Google 

Meet. 

7. Ketika Anda sudah sampai pada langkah 4 poin F.6 di atas, klik pada tombol Present now 

[Presentasi Sekarang] di bagian  kanan bawah aplikasi Meet. 

 

8.  Klik pada pilihan Window [Jendela], lalu pilih Jendela Powerpoint Slideshow seperti 

ditunjukkan pada gambar berikut: 
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9. Jika ditanyakan oleh browser Anda, pilih Allow [Ijinkan] untuk menampilkan layar presentasi. 

Pada daftar thumbnail di kanan atas akan muncul tumbnail baru yaitu thumbnail Presentation 

[presentasi] 

 

 

 

 

 

 

 

10. Tampilan layar Anda akan berubah seperti gambar di bawah ini dan akan muncul notifikasi 

seperti gambar sebelah kanan. 

 

 
 
 
 
 
 

 
F. Anda dapat mengecek tampilan fokus yang muncul di layar lawan video Anda dengan klik 

pada thumbnail Presentation [Presentasi]. Layar Anda akan menunjukkan apa yang 

sedang dipresentasikan ke semua peserta meeting 

 

 

 

11. Anda dapat mengecek tampilan fokus yang muncul di layar video Anda dengan klik pada 

thumbnail Presentation (Presentasi). Layar Anda akan menunjukkan apa yang sedang 

dipresentasikan ke semua peserta 
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12. Ingat! Tampilan seperti gambar di atas adalah tampilan yang muncul di layar tim penguji. 

Anda tidak dapat menavigasikan presentasi Anda dari sini. Anda harus menjalankan 

presentasi dari Slide Show Powerpoint Anda. 

13. Jika waktu presentasi Anda telah selesai, atau tim penguji menganggap sudah cukup, 

silakan klik Stop Presentation [Hentikan Presentasi] dan ujian akan dilanjutkan dengan 

komentar/pertanyaan dan atau masukan dari tim penguji
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Panduan Pelaksanaan Ujian 

 
14.  Silakan cek email student Anda untuk undangan pelaksanaan ujian. Undangan tersebut 

memuat informasi tanggal dan waktu pelaksanaan, berikut daftar peserta ujian Anda. 

Hubungi dosen pembimbing apabila Anda belum mendapatkan undangan web meeting, 

karena ada kemungkinan room meeting dibuat saat itu juga. 

15. Anda dapat masuk ke meeting room ujian dengan klik pada tautan tulisan Join Hangouts Meet. 

Lalu Klik Join Now. 

 Anda juga dapat dapat masuk ke meeting room melalui alamat meet.google.com. Jika Anda 

belum masuk ke akun Google email student UKSW Anda, Sign in dari link di kanan atas 

layar.  

16.  Apabila ujian telah dijadwalkan, maka akan terdapat link otomatis yang dapat Anda klik. 

Silakan klik pada nama event untuk menuju meeting room. Jangan lupa untuk mengenakan 

pakaian sesuai ketentuan ujian Skripsi/TA (atasan kemeja putih lengan panjang berdasi dan 

celana panjang warna hitam untuk laki-laki dan blouse/kemeja putih lengan panjang dan rok 

hitam untuk perempuan) 

17. Masuk room meeting dengan memberi salam kepada tim penguji. Silakan 

mengkonfirmasikan kepada tim penguji apakah suara dan tampilan video Anda dapat 

diterima dengan baik. 

18.  Setelah dipersilakan oleh ketua tim penguji, silakan Anda presentasikan Powerpoint yang 

merupakan intisari laporan Anda, dengan waktu kurang dari 10 menit. Ingat kembali cara 

melakukan presentasi seperti ketika Anda berlatih (Nomor 5-12 pada panduan ini). Jangan 

lupa untuk mengkonfirmasikan apakah tim penguji dapat melihat tampilan Presentasi Anda 

dengan baik. 

19. Setelah Anda selesai Presentasi, tim penguji akan memberikan komentar/ 

catatan/pertanyaan/masukan/tanggapan untuk laporan Anda. Siapkan laporan Anda dan 

jawablah pertanyaan yang diajukan berdasarkan laporan tersebut atau buku-buku referensi 

yang Anda gunakan. 

20.  Ujian dinyatakan selesai apabila ketua tim penguji telah menutup meeting. Anda dapat 

meminta link hasil rekaman ujian kepada ketua tim penguji beberapa jam setelah ujian daring 

selesai. 
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