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SOP PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI ONLINE 

 

1. Setiap mahasiswa mengumpulkan persyaratan ujian skripsi via email admin Dept. Oseanografi : 

dep.oseanografi.undip@gmail.com dengan subjek : Nama_NIM_Telp_Ujian_Skripsi 

2. Persyaratan ujian skripsi dalam butir 1 (satu) adalah sebagai berikut: 

a. Draft skripsi yang telah ditandatangani pembimbing (PDF) 

b. Draft artikel ilmiah (PDF) 

c. Formulir kelengkapan ujian yang telah diisi (Word) :  

1) Lembar hasil penilaian ujian skripsi 

2) Rekap hasil penilaian 

3) Berita acara ujian 

4) Daftar hadir 

d. Formulir pendaftaran ujian yang telah ditandatangani dosen wali (PDF) 

e. Isian Rencana Studi (IRS) yang ditandatangani dosen wali (PDF) 

f. Transkrip terkini yang telah ditandatangani dosen wali (PDF) 

g. Kartu mahasiswa (PDF) 

h. Slip pembayara SPP (PDF) 

i. Sertifikat TOEFL yang dilegalisir (PDF) 

3.  Admin Dept. Oseanografi akan memeriksa kelengkapan dokumen. Jika dokumen telah lengkap akan 

diteruskan ke Panitia Ujian Skripsi untuk memverifikasi keaslian dokumen.  

* Jika berkas tidak lengkap, maka akan Admin Dept. Oseanografi akan menghubungi mahasiswa Ybs. 

untuk melengkapi berkas.  

* Jika ditemukan ketidakaslian dokumen PDF yang dikirimkan, maka Panitia Ujian Skripsi tidak 

akan meneruskan proses pendaftaran dan melaporkan pelanggaran ini ke pengelola Departemen 

Oseanografi untuk diproses lebih lanjut.  

4. Panitia ujian skripsi akan menetapkan dosen penguji dan jadwal ujian. 

5. Pelaksanaan ujian skripsi akan dilaksanakan menggunakan video conference menggunakan aplikasi 

Zoom (https://zoom.us/) dan akan diatur pelaksanaannya oleh Panitia Ujian Skripsi. Mahasiswa Ybs 

diharuskan menginstall aplikasi Zoom di komputer/laptop masing-masing dan diharapkan sudah 

berlatih menggunakan aplikasi tersebut.  

6. Sebelum pelaksanaan ujian skripsi online, mahasiswa Ybs akan dihubungi Panitia Ujian Skripsi untuk 

mencoba aplikasi Zoom yang akan digunakan dalam ujian tersebut, untuk memastikan tidak 

bermasalahnya pelaksanaan ujian. 

 

https://zoom.us/
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7. Pada pelaksanaan Ujian Skripsi online, Panitia Ujian Skripsi akan bertindak sebagai Host yang akan 

mengundang dosen pembimbing, penguji dan mahasiswa Ybs ke dalam platform video conference. 

8. Meskipun pelaksanaan ujian ini secara online, mahasiswa Ybs tetap menggunakan pakain rapi, atasan 

putih dan celana hitam. 

 

Ketentuan tambahan : 

1. Pendaftaran Ujian Skripsi Online dilakukan pada hari Senin-Kamis Minggu I dan III 

2. Pelaksanaan Ujian Skripsi Online dilakukan pada Minggu II dan IV 

3. Penentuan tanggal dan jam ujian Skripsi Online mutlak dikoordinasikan oleh Panitia Ujian skripsi.  

Panitia ujian skripsi yang akan menghubungi dosen pembimbing dan penguji dalam penentuan 

tanggal dan jam ujian skripsi. 

 

Semarang, 26 Maret 2020 

Ketua Departemen Oseanografi 

 

 

 

 

Prof. Dr. Denny Nugroho Sugianto, S.T., M.Si. 
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