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Mekanisme yang disusun berdasarkan Surat Edaran Dekan FTI No. 204 Tanggal 24 Maret 2020 

dan notulen rapat Prodi Teknik Kimia tanggal 25 Maret 2020: 

A. Mekanisme Pendaftaran Ujian Pendadaran Online :  

1. Pembimbing yang telah menyetujui skripsi untuk diujikan memberi persetujuan melalui 

tulisan tangan “ACC DAFTAR UJIAN SKRIPSI NAMA/NIM_MAHASISWA” disertai tanggal dan 

tanda tangan. Dokumen tersebut kemudian difoto dan dikirimkan via email atau WA 

kepada mahasiswa, cc koordinator skripsi, 

2. Setelah persyaratan lengkap, koordinator skripsi menentukan dosen penguji, 

3. Mahasiswa menghubungi dosen penguji dan pembimbing untuk menentukan waktu ujian 

pendadaran serta mengirim naskah skripsi dalam bentuk PDF kepada penguji dan 

pembimbing, melalui email, 

4. Mahasiswa mendaftar ujian pendadaran dan mengunggah persyaratan melalui Google 

Form (https://bit.ly/Pendaftaranpendadaran), 

5. Koordinator menyampaikan data jadwal ujian pendadaran kepada staff Kantor FTI, untuk 

pembuatan berita acara, 

6. Koordinator mendistribusikan berita acara, form nilai, dan form perbaikan kepada dosen 

penguji dan pembimbing. 

B. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Pendadaran Online : 

1. Dosen pembimbing membuat meeting serta mengundang mahasiswa dan dosen penguji 

menggunakan platform Google Meet, 

2. Mahasiswa melakukan presentasi dengan menggunakan PPT dan PEFD selama maks. 15 

menit, 

3. Dosen penguji dan mahasiswa melakukan diskusi (waktu per dosen kurang lebih 30 menit),  

4. Dosen pembimbing mengakhiri diskusi,  

5. Dosen pembimbing dan penguji melakukan rapat online penentuan kelulusan mahasiswa 

(menggunakan google meet atau WA sesuai kesepakatan),  



6. Dosen pembimbing mengumumkan hasil kelulusan melalui google meet atau WA (sesuai 

kesepakatan), Dosen penguji mengirimkan penilaian dan form perbaikan skripsi dalam file 

terpisah ke Dosen Pembimbing setelah pendadaran online. 

C. Mekanisme Pasca Pendadaran dan Revisi Pendadaran : 

1. Dosen Pembimbing mengirim form perbaikan skripsi kepada mahasiswa via email. 

2. Revisi dilakukan mahasiswa secara online selama maksimal 1 minggu setelah pendadaran 

online dengan mengkonsultasikan kepada para penguji hingga mendapat persetujuan berupa 

tulisan tangan “ACC REVISI SKRIPSI NAMA/NIM MAHASISWA” beserta tanggal dan tanda 

tangan yang dikirim ke Dosen pembimbing cc Koordinator Skripsi dan email prodi 

(che@uad.ac.id). 

3. Dosen Pembimbing menyampaikan ke mahasiswa untuk mengirimkan Laporan skripsi dan 

file foto persetujuan tulis tangan dari pembimbing yang sudah dilengkapi ttd mahasiswa ke 

email prodi (che@uad.ac.id). 

4. Dosen Pembimbing mengirimkan Berita Acara dan Form Nilai Ujian Skripsi kepada 

Koordinator Skripsi. 

 


