
Tata Cara Pelaksanaan Ujian Pendadaran Tugas Akhir Daring  

Program Studi Informatika FKI UMS 

Semester Genap 2019/2020 

(Tanggap Pandemi Covid 2020) 

 

1. Mahasiswa melakukan ulpoad file ujian pendadaran melalui schoology sesuai 

dengan kode 9HKG-ZBNG-S3N7C yang di upload dalam 1 file .rar atau .zip. 

Setiap file yang di upload dikasih nama NIM_Nama Mahasiswa_Pembimbing 

pada berkas ujian PENDADARAN Tugas Akhir. 

a. Form pendaftaran Ujian pendadaran daring 2020  yang 

dapat diunduh di http://informatika.ums.ac.id/skripsi/ 

 

1 file 

b Artikel publikasi ilmiah dalam bentuk file PDF 1 file 

c Kartu Rencana Studi (KRS)  berupa printscreen daftar 

mata kuliah yang ditempuh semester ini 

dari star.ums.ac.id tanpa perlu ditandatangani oleh 

dosen pembimbing akademik (PA). 

1 file 

d. Transkrip (Kartu Perkembangan Studi) berupa daftar 

mata kuliah yang sudah lulus beserta nilainya yang 

menunjukkan jumlah total SKS yang sudah lulus dan 

IPK(untuk transkrip) dari star.ums.ac.id tanpa perlu 

ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik 

(PA). SKS > 130 sks, IPK > 2,0. 

 

 

1 file 

e. Printscreen  Kartu bimbingan online dari 

skripsi.ums.ac.id (minimal 10 x bimbingan) dan telah 

di setujui oleh pembimbing. 

1 file 

f. Scan Fotocopy Surat keterangan lulus TOEP dengan 

kor >=400 

1 file 

g. Scan Berita acara Seminar Progress atau Seminar 

Proposal yang sudah di TTD penguji dan pembimbing 

1 file 

 

2. File berkas ujian pendadaran silahkan di upload melalui schoology dengan kode 

akses diatas. 

 

3. Mahasiswa yang sudah melakukan upload berkas ke schoology harap melakukan 

konfirmasi ke biro TA melalui WhatApps. 

http://star.ums.ac.id/


4. Biro TA akan mendata mahasiswa yang mendaftar ujian pendadaran dan 

memvalidasi ulang mahasiswa yang siap ujian pendadaran ke setiap pembimbing 

TA. 

5. Biro TA menjadwalkan mahasiswa yang sudah siap melakukan ujian pendadaran. 

6. Jadwal ujian pendadaran akan di share melalui media sosial,  Grup WhatApps dan 

kelas SCHOOLOGY tugas akhir. 

7. Aplikasi yang digunakan untuk ujian pendadaran secara daring menggunakan 

GOOGLE MEET ( https://meet.google.com/) dengan login menggunakan akun 

email ums masing-masing mahasiswa (xxyy@ums.ac.id). 

8. Waktu pelaksanaan ujian pendadaran ± 1 jam dengan pembagianwaktu dari ketua 

sidang pendadaran. 

9. Pembuatan MEETING CLASS di google meet dilakukan oleh biro TA. 

Mahasiswa tinggal join ke kelas yang sudah disiapkan. Kode akses akan di kirim 

ke mahasiswa via WhatApps. 

10. Mahasiswa yang mengikuti ujian pendadaran harus memastikan jaringan yang 

dipakai untuk ujian pendadaran secara daring harus stabil/lancar. 

11. Berkas penilaian ujian pendadaran dan lembar revisi tugas akhir dikomunikasikan 

antara biro tugas akhir dan dosen pembimbing dan penguji secara langsung. 

12. Biro tugas akhir menyampaikan lembar revisi dari dosen pembimbing dan dosen 

penguji kepada mahasiswa ybs. 

13. Mahasiswa yang sudah melakukan ujian pendadaran melakukan revisi secara 

daring ke setiap dosen penguji melalui email. Bukti bahwa mahasiswa sudah 

revisi dengan menunjukan screenshot keterangan dari setiap penguji bahwa sudah 

revisi. 

14. Setelah melakukan revisi mahasiswa malakukan cek turnitin melalui biro TA. 

15. Mahasiswa meminta TTD ke Dekan dan Kaprodi, setelah itu akan mendapatkan 

berita acara pendadaran yang digunakan untuk upload nilai pendadaran. 

16. Ujian Pendadaran Tugas Akhir Daring ini dilaksanakan merespon kejadian 

Pandemi Covid 19 ketika hal tersebut berakhir maka Seminar Progress akan 

kembali dilakukan dengan SOP yang berlaku.  

 

Surakarta, 9 April 2020 

 

Program Studi Informatika 

FKI UMS 



Alur Pelaksanaan Ujian Pendadaran secara Daring 

Program Studi Informatika FKI UMS Semester Genap 2019/2020 

(Tanggap Pandemi Covid19 Tahun 2020) 

 
Kegiatan Unit 

Mahasiswa Pembimbing TA Biro TA 
Mahasiswa menyiapkan berkas ujian 

Tugas Akhir dan melakukan upload ke 

kelas Tugas akhir di Schoology 

   

Mahasiswa melakukan konfirmasi 

upload berkas ujian pendadaran dan 

menunggu kapan jadwal ujian akan 

terlaksana. 

   

Biro TA mendata mahasiswa yang sudah 

upload berkas ke schoology. 
   

Biro TA menjadwalkan mahasiswa yang 

sudah siap melakukan ujian pendadaran 

dan men share jadwal ke media yang 

sudah tersedia 

   

Biro TA membuat MEETING CLASS  

pada google meet dan men share kode 

kelasnya sebagai tempat ujian 

pendadaran secara daring 

   

Mahasiswa, pembimbing dan penguji 

pendadaran join ke kelas yang dibuat 

oleh biro TA 

   

Mahasiswa yang sudah melakukan ujian 

pendadaran secara daring melakukan 

revisi sesuai dengan hasil ujian 

pendadaran. 

   

Mahasiswa yang sudah merevisi 

melakukan cek turnitin ke biro TA 
   

Naskah publikasi mahasiswa yang sudah 

selesai di revisi dan cek turnitin minta 

TTD ke KaProdi dan Dekan  

           

Bira TA mengecek kelengkapan naskah, 

apabila sudah lengkap mengeluarkan 

berita acara pendadaran untuk di 

inputkan ke transkrip nila 

   

Mahasiswa yang transkrip nilainya sudah 

lengkap bisa mengurus SKL dengan 

syarat yang sudah ditentukan  
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