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TINDAKAN YANG DILAKUKAN PRODI KIMIA SELAMA MASA WABAH  

VIRUS COVID-19  

A. PROSEDUR MELAYANI ADMINISTRASI MAHASISWA 

Layanan administrasi yang akan disedikan selama masa ini adalah: 

i. pengajuan seminar proposal 

ii. pengajuan seminar hasil 

iii. pengajuan ujian skripsi 

Adapun prosedur yang dilakukan dalam layanan ini adalah 

1) Seluruh proses layanan dan pelaksanaan akan dilaksanakan secara online (dalam jaringan). 

2) Mahasiswa mengirimkan form pengajuan bersama dengan dokumen terkait yang 

diperlukan dalam bentuk file .pdf melalui email Prodi, yaitu kimia@fmipa.untan.ac.id, 

sedangkan form pengajuan dapat diunduh di laman 

http://chemistry.untan.ac.id/pengumuman/ 

3) Prodi akan menindaklanjuti permohonan mahasiswa sesuai tahapan prosedur seperti biasa, 

yaitu: 

a. memeriksa kelengkapan, 

b. memverifikasi dokumen,  

c. memverifikasi nilai,  

d. menyetujui permohonan,  

e. menjadwalkan kegiatan terkait, kemudian 

f. mengatur pelaksanaan kegiatan (akan dijelaskan dalam Poin berikutnya) 

4) Prodi akan menginformasikan status pengajuannya melalui email. Komunikasi akan 

dilakukan melalui email pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat, pukul 8.00 – 16.00) 

5) Prodi akan membuat grup dalam WhatsApp (WAG) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan 

seminar atau ujian sekaligus menentukan jadwal pelaksanaan. 

6) Prodi akan mengirimkan naskah proposal atau draf skripsi mahasiswa dan undangan 

melalui grup WhatsApp. 

B. PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN 

SKRIPSI. 

1) Seminar atau ujian akan dilakukan secara online dalam jaringan (daring). 

2) Meskipun secara daring, namun kegiatannya formal sehingga seluruh peserta 

menyesuaikan kondisi pada saat pelaksanaan seminar atau ujian. 

3) Peserta dalam seminar atau ujian adalah lima (5) orang, yaitu mahasiswa yang mengajukan 

proposal atau hasil atau yang ujian skripsi, dosen pembimbing dan dosen penguji. 

4) Form penilaian akan dikirimkan oleh Prodi dalam bentuk file word. Dosen pembimbing 

dan penguji memberi penilaian kemudian akan mengirimkannya dalam file pdf ke Prodi 

melalui email atau WAG. 
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5) Seluruh rekomendasi atau komentar dosen pembimbing dan penguji akan dituliskan dalam 

file elektronik bentuk word atau pdf dikirimkan ke mahasiswa yang bersangkutan dan 

dikopikan ke email Prodi.  

6) Pada waktu pelaksanaan seminar atau ujian, platform online yang dapat digunakan 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, misalnya platform Zoom, Google meet, Skype 

atau WhatsApp yang memungkinkan dosen penguji dan pembimbing melihat presentasi 

mahasiswa melalui video. 

7) Pelaksanaan akan di-host oleh salah satu dosen pembimbing, kemudian mengundang 

(invite) dosen-dosen penguji dan mahasiswa. 

8) Waktu seminar atau ujian dapat fleksibel lebih singkat daripada yang biasa dalam metode 

tatap muka langsung. 

9) Setelah seminar atau ujian selesai, dosen pembimbing akan merekap nilai maupun 

komentar-komentar kemudian mengirimkan ke Prodi melalui email.   

 

Catatan:  

Pedoman tindakan ini disepakati oleh dosen Jurusan Kimia melalui diskusi dalam WAG pada 

Senin, 30 Maret 2020. 

 


