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T

iada rasa yang dapat menggambarkan suasana hati kami saat ini kecuali rasa syukur
yang begitu mendalam kepada ALLAH SWT karena atas ridho dan rahmatNYA, kami
dapat menyelesaikan pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam
senantiasa pula kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena atas
bimbingan dan petunjuknya, kita senantiasa menjadi manusia yang selamat hingga akhir
zaman. Tak lupa kami menyampaikan apresiasi yang mendalam serta ucapan terimakasih yang
tak terhingga kepada Dekan dan seluruh Tim Kombi FKM Universitas Jember 2020 atas segala
dedikasinya akan partisipasi dan kontribusi yang diberikan terhadap tersusunnya pedoman ini.
Pedoman Teknis Pelaksanaan Seminar Proposal dan Sidang Skripsi Secara Daring ini kami
susun dalam rangka sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19. Seperti yang kita ketahui
bersama, saat ini dunia sedang mengalami pandemi yang begitu luar biasa dan penularannya
begitu sulit dikendalikan. Social distance, adalah salah satu upaya yang bisa kita lakukan demi
memutus rantai penularan wabah virus ini, dan Work From Home (WFH) merupakan strategi
yang perlu kita tempuh, sehingga dengan adanya pedoman ini dapat kita jadikan rujukan
sebagai salah satu metode efektif saat ini yang bisa kita lakukan dalam pelaksanaan seminar
proposal dan sidang skripsi tanpa harus adanya tatap muka antara mahasiswa dengan tenaga
kependidikan dan dosen penguji/ pembimbing.
Dalam pedoman ini juga menjelaskan beberapa hal yang perlu dipersiapkan, alur mahasiswa
mulai mendaftar hingga teknis seminar proposal/ sidang skripsi dilaksanakan. Tentunya, alur
yang kami susun ini hanya bersifat sementara selama pemutusan rantai penularan wabah
berlangsung, sehingga kegiatan akademis dapat terus berprogress. Namun apabila kondisi
sudah dirasa memungkinkan dan kembali normal, segala kelengkapan berkas yang dibutuhkan
dapat segera dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pedoman ini
bertujuan memberikan kemudahan bagi seluruh civitas FKM Universitas Jember dalam
persiapan hingga pelaksanaan seminar proposal dan sidang skripsi sehingga kegiatan tetap
berjalan dan terekam segala aktivitasnya sebagai bentuk dari upaya pencatatan dan
pengendalian.
Akhirnya, kami pun menyadari sepenuhnya bahwa pedoman ini masih jauh dari ekspektasi
bersama demi mencapai kesempurnaan. Oleh karenanya, kami sangat berharap masukan dan
koreksi yang membangun dari semua civitas FKM Universitas Jember demi kebaikan bersama.
Dan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dari saat ini, dunia dan kita semua khususnya,
dapat melalui dengan baik episode yang begitu mengerikan ini, yaitu dengan berakhirnya
penularan Covid-19 ini. Aamiin.. Terimakasih.
#stayhome
#stayclean
#stayhealthy
#staycalm

Penyusun,
TIM KOMBI FKM UNIVERSITAS JEMBER 2020
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A. PERSIAPAN DALAM PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DAN SIDANG
SKRIPSI SECARA DARING.
Beberapa hal yang wajib diketahui dan dipersiapkan dengan baik oleh mahasiswa maupun
dosen/ pembimbing/ penguji antara lain:
1. Sebelum pelaksanaan seminar proposal/ sidang skripsi secara online, mahasiswa wajib
mendistribusikan berkas proposal/ laporan akhir skripsi kepada Dosen/ Pembimbing/
Penguji dalam bentuk word, agar Dosen/ Pembimbing/ Penguji dapat memberikan
comment pada file tersebut;
2. Berkas proposal/ laporan akhir skripsi yang telah diberikan comment oleh Dosen/
Pembimbing/ Penguji, wajib dikirimkan kembali kepada mahasiswa setelah seminar
proposal/ sidang skripsi selesai dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan perbaikan;
3. Mahasiswa wajib menginstal dan sign up aplikasi Skype pada laptopnya (tempat
dimana terdapat file yang akan dipresentasikan) karena pada saat seminar proposal/
sidang skripsi secara online berlangsung, mahasiswa menggunakan laptopnya untuk
menjalankan aplikasi Skype nya (agar bisa melakukan screen share/ berbagi layar);
4. Dalam proses sister, mahasiswa,/ kombi/ dosen/ operator tetap menjalankan proses
sesuai tahapan pada sister (mencetak berita acara, approval, dll), untuk
penandatanganan dapat dilakukan saat kondisi sudah dinyatakan aman;
5. Sebelum pelaksanaan, mahasiswa wajib memastikan semua perangkat (laptop, headset,
microphone, camera) dalam keadaan baik dan berfungsi;
6. Dalam pelaksanaan seminar proposal/ sidang skripsi secara online, mahasiswa wajib
menggunakan pakaian yang rapi beserta jas almamater (sama dengan pelaksanaan
seperti biasanya);
7. Mahasiswa wajib menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat semua masukan dan
koresi dari Dosen Penguji & Pembimbing;
8. Dosen/ Pembimbing/ Penguji/ Mahasiswa wajib memastikan memiliki jaringan internet
yang baik dan stabil;
9. Dosen/ Pembimbing/ Penguji wajib menginstal dan sign up aplikasi Skype pada gadget
ataupun laptop;
10. Untuk PC, aplikasi Skype, bisa diunduh disini, atau bisa juga di playstore bagi
pengguna android dan iphone;
11. Meskipun Anda menginstal Skype lebih dari 1 perangkat (baik pada gadget maupun
laptop), usahakan tetap menggunakan 1 account Skype saja (agar Anda tetap
terhubung pada perangkat apapun), artinya apabila Anda pernah sign up Skype pada
gadget (jangan lupakan passwordnya), maka saat di laptop, Anda tinggal log in
(masuk) saja dan bukan sign up (daftar). Jika pernah sign up di laptop, maka tinggal
log in di gadget, begitu seterusnya.
12. Penting untuk dipahami, usahakan menginstal Skype pada gadget yang terdapat
Whatsapp (yang biasanya Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan civitas
akademika) agar memudahkan Anda untuk dapat diundang secara link serta masuk link
tersebut sehingga Anda dapat dengan mudah menghubungkan secara langsung dengan
akun Skype yang Anda miliki. Jika sudah pernah terhubung dengan link tertentu, Anda
masih tetap terhubung pada Skype di laptop Anda.
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B. ALUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL TATAP MUKA (selama ini)

Bimbingan
DPU
Bimbingan
DPA

Proses turnitin dengan DPA hingga
dinyatakan lolos turnitin (<40%)

ACC sempro oleh
DPU & DPA

Mahasiswa mengajukan
penguji kepada kombi

Mahasiswa
mengupload proposal
yang telah lulus
turnitin ke sister

Kombi merapatkan
penetapan penguji

Kombi menginput penguji
ke dalam sister

Mahasiswa
melakukan konfirmasi
kepada calon penguji
sekaligus konfirmasi
jadwal yang tersedia
kepada pembimbing
dan penguji

Mahasiswa menyerahkan berkas proposal
kepada Pembimbing dan Penguji

Mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan
seminar proposal (H-2 hingga H-5) kepada
akademik dan umper

Mahasiswa mencetak BA Seminar
Proposal pada sister utk ditandatangani
Penguji & Pembimbing
Pelaksanaan Seminar Proposal

Mahasiswa menyerahkan BA yang telah
tertandatangani kepada akademik
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C. ALUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL (melalui daring/ online)
Sehubungan dengan pelaksanaan melalui sistem daring, pada umumnya tidak terdapat
perbedaan yang signifikan, kecuali 2 hal antara lain:
1. Semua proses komunikasi mulai bimbingan hingga revisi pasca seminar proposal

dilakukan secara online (telepon, whatsapp, WAG, telegram, dll);
2. Dalam pelaksanaan seminar proposal dilakukan secara daring menggunakan aplikasi
SKYPE. Sehubungan dengan hal ini (seminar proposal), penguji memiliki peran yang
cukup besar, maka peran penguji akan dijelaskan dalam alur di bawah ini.
Bimbingan
DPU

Proses turnitin dengan DPA hingga
dinyatakan lolos turnitin (<40%)

ACC sempro oleh
DPU & DPA

Bimbingan
DPA

Mahasiwa
menunjukkan bukti
ACC Pembimbing
(screenshot chat)

Mahasiswa
mengupload proposal
yang telah lulus
turnitin ke sister

Mahasiswa mengajukan
penguji kepada kombi

Semua area dalam
kotak merah putus2,
dilakukan secara daring
(bisa WA, telegram,
telepon, dll)

Pelaksana:
Kombi merapatkan
penetapan penguji

DPU/ DPA

Mahasiswa
melakukan konfirmasi
kepada calon penguji
(sekaligus kesediaan),
serta menyampaikan
susunan pembimbing
dan penguji kepada
ketua penguji

Mahasiswa

Kombi

Kombi menginput penguji
ke dalam sister

Penguji

Akademik

Hal ini perlu
dilakukan
mahasiswa
guna tahapan
selanjutnya

Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal yang
tersedia kepada pembimbing dan penguji

Mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan seminar proposal
maks H-5 kepada akademik melalui WAG Sempro/ Sidang
Online. (link akan disosialisasikan oleh Komting)

Mahasiswa mengirimkan softfile proposal (bentuk word)
kepada Pembimbing dan Penguji pada H-5 pelaksanaan
seminar proposal

Kombi & Akademik menyediakan link Berita Acara Seminar
proposal (online), dan menyampaikan data pelaksanaan
seminar proposal kepada Sekretaris Penguji maks H-3

Sebelum Seminar Proposal
1.

Untuk mempermudah komunikasi antara Penguji, Pembimbing dan Mahasiswa, Ketua penguji dapat membuat WAG
(dengan subjek SEMPRO_nama mhs) yang terdiri dari Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, DPU, DPA dan Mahasiswa)
<1 jam / sebelum pelaksanaan sempro, Ketua Penguji membuat link Skype (Meet Now), lalu mengundang Sekretaris
Penguji, DPU, DPA dan Mahasiswa). Jika WAG seperti poin no 1 diatas dilakukan, maka link Meet Now dapat dishare
sekali saja di WAG tersebut.
(Jika menemui kesulitan, dapat menghubungi satgas yang telah ditunjuk Dekan maks H-1)

2.

Pelaksanaan Seminar Proposal
1.
2.

Pada waktu yang telah ditetapkan, Ketua Penguji dapat memulai Start Call pada Skype untuk memulai
seminar proposal
Pada saat pelaksanaan, Sekretaris penguji mengisi link Berita Acara Seminar Proposal (secara online) hingga
submit, termasuk melakukan screenshot proses diskusi sebagai kelengkapan Berita Acara

Seminar Proposal dinyatakan berakhir, Ketua Penguji dapat menutup/ mendelete WAG dan grup Skype nya
Akademik merekap link Berita Acara yang telah tersubmit
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Perlu Diperhatikan:
Selama upaya pencegahan penularan COVID-19 masih tetap diberlakukan dan kegiatan
seminar dan sidang skripsi masih melalui daring, maka alur pelaksanaan diatas akan tetap
dilakukan dengan tujuan progress kegiatan akademis tetap berjalan. Namun apabila kondisi
telah dinyatakan aman... insyaALLAH aamiin.. maka segala kelengkapan berkas hardcopy
wajib segera dipenuhi, dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa dengan
akademik sebagai remindernya.
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D. ALUR PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI TATP MUKA (selama ini)
Bimbingan
DPU
Bimbingan
DPA

Proses turnitin dengan DPU hingga
dinyatakan lolos turnitin (<40%)

ACC sidang oleh
DPU & DPA

Mahasiswa
mengupload file yang
telah lulus turnitin ke
sister

Mahasiswa mengajukan
penguji kepada kombi

Kombi merapatkan
penetapan penguji

Kombi menginput penguji
ke dalam sister

Mahasiswa melakukan
konfirmasi
kesediaankepada calon
penguji sekaligus
konfirmasi jadwal yang
tersedia kepada
pembimbing dan penguji

Mahasiswa menyerahkan berkas skripsi
kepada Pembimbing dan Penguji

Mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan
sidang skripsi H-5 kepada akademik dan
umper

Mahasiswa mencetak BA Sidang Skripsi
pada sister utk ditandatangani Penguji &
Pembimbing
Pelaksanaan Sidang Skripsi

Mahasiswa dan Sekretaris Penguji
menyerahkan BA yang telah
tertandatangani dan diisi kepada
akademik
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E. ALUR PELAKSANAAN SIDANG SKRIPSI (melalui daring/ online)
Sehubungan dengan pelaksanaan melalui sistem daring, pada umumnya tidak terdapat
perbedaan yang signifikan, kecuali 2 hal antara lain:
1. Semua proses komunikasi mulai bimbingan hingga revisi pasca sidang skripsi

dilakukan secara online (telepon, whatsapp, WAG, telegram, dll);
2. Dalam pelaksanaan sidang skripsi dilakukan secara daring menggunakan aplikasi
SKYPE. Sehubungan dengan hal ini (sidang skripsi), penguji memiliki peran yang
cukup besar, maka peran penguji akan dijelaskan dalam alur di bawah ini.
Bimbingan
DPU

Proses turnitin dengan DPU hingga
dinyatakan lolos turnitin (<40%)

ACC sidang oleh
DPU & DPA

Bimbingan
DPA

Mahasiwa
menunjukkan bukti
ACC Pembimbing
(screenshot chat)

Mahasiswa
mengupload file yang
telah lulus turnitin ke
sister

Mahasiswa mengajukan
penguji kepada kombi

Pelaksana:
Kombi merapatkan
penetapan penguji

DPU/ DPA

Mahasiswa
melakukan konfirmasi
kepada calon penguji
(sekaligus kesediaan),
serta menyampaikan
susunan pembimbing
dan penguji kepada
ketua penguji

Mahasiswa

Kombi

Kombi menginput (kembali)
penguji ke dalam sister

Penguji

Akademik

Mahasiswa melakukan konfirmasi jadwal yang
tersedia kepada pembimbing dan penguji

Mahasiswa mendaftarkan pelaksanaan sidang skripsi
maks H-5 kepada akademik melalui WAG Sempro/
Sidang Online. (link akan disosialisasikan oleh Komting)

Mahasiswa mengirimkan softfile skripsi (dalam
bentuk word) kepada Pembimbing dan Penguji
pada H-5 pelaksanaan sidang skripsi

Kombi & Akademik menyediakan link Berita Acara
Sidang Skripsi (online), dan menyampaikan data
pelaksanaan sidang kepada Sekretaris Penguji maks H-3

Semua kegiatan dalam
kotak merah putus2
dilakukan secara
daring (bisa WA,
telegram, telepon, dll)

Hal ini perlu
dilakukan
mahasiswa
guna tahapan
selanjutnya

Dalam kasus
tertentu, Penguji
Anggota (Luar) tidak
bersedia/ berkenan
untuk mengikuti
Sidang Skripsi secara
online (karena
keterbatasan, dsb..),
maka Penguji
Anggota dapat
mengirimkan
catatan dan
masukan penting
terkait skripsi
kepada sekretaris
penguji (maks H-1)

Sebelum Sidang Skripsi
1.

2.
3.

4.

Untuk mempermudah komunikasi antara Penguji (termasuk penguji luar), Pembimbing dan Mahasiswa, Ketua penguji dapat
membuat WAG (dengan subjek SIDANG_nama mhs) yang terdiri dari Ketua Penguji, Sekretaris Penguji, DPU, DPA dan
Mahasiswa)
Sekretaris Penguji dapat meminta nilai mahasiswa kepada DPU dan DPA maks H-1 (via private message)
<1 jam / sebelum pelaksanaan sidang, Ketua Penguji membuat link Skype (Meet Now), lalu mengundang Sekretaris Penguji, DPU,
DPA dan Mahasiswa). Jika WAG seperti poin no 1 diatas dilakukan, maka link Meet Now dapat dishare sekali saja di WAG tersebut.
(Jika menemui kesulitan, dapat menghubungi satgas yang telah ditunjuk Dekan maks H-1)
Pada kasus tertentu (Penguji anggota tidak berkenan/ terdapat keterbatasan), maka Sekretaris Penguji berkoordinasi dengan
Penguji Anggota terkait nilai serta masukan dan rekomendasi terhadap skripsi, dan dapat dibacakan saat sidang berlangsung

Pelaksanaan Sidang Skripsi
1.
2.

Pada waktu yang telah ditetapkan, Ketua Penguji dapat memulai Start Call pada Skype untuk memulai
Pada saat pelaksanaan, Sekretaris penguji mengisi link Berita Acara Sidang Skripsi (secara online) hingga
submit, termasuk melakukan screenshot proses diskusi sebagai kelengkapan Berita Acara

Sidang dinyatakan berakhir, Ketua Penguji dapat menutup/
mendelete WAG dan grup Skype nya

Akademik merekap link Berita Acara yang telah tersubmit
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Perlu Diperhatikan:
Selama upaya pencegahan penularan COVID-19 masih tetap diberlakukan dan kegiatan
seminar dan sidang skripsi masih melalui daring, maka alur pelaksanaan diatas akan tetap
dilakukan dengan tujuan progress kegiatan akademis tetap berjalan. Namun apabila kondisi
telah dinyatakan aman... insyaALLAH aamiin.. maka segala kelengkapan berkas hardcopy
wajib segera dipenuhi, dan hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab mahasiswa dengan
akademik sebagai remindernya.
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F. CARA MEMBUAT GRUP MEET NOW PADA SKYPE, MENGUNDANG DAN
MEMULAI DISKUSI
Pada pedoman ini tidak akan membahas cara download dan sign up pada aplikasi Skype (telah
tersedia panduan secara terpisah mengenai bagaimana awal menggunakan Skype). Pedoman
ini hanya akan membahas cara membuat grup Meet Now sehingga dapat melakukan diskusi
secara teleconference.
1. Saat sudah mengintal dan log in, maka Anda akan masuk ke dalam panel awal Skype;

Nb: Tampilan layout PC (untuk tampilan gadget perbedaannya tidak terlalu signifikan)

2. Kemudian, Anda dapat memilih Meet Now pada panel kiri atas
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3. Saat masuk layar Meet Now, pada tahapan ini Anda akan menyalin link Meet Now Anda
untuk dishare/ dibagikan ke teman/ grup/ orang yang Anda ingin undang untuk
bergabung
3. Salin/ copy link
Anda dengan klik
tanda ini

2. Atau copy/ salin
tulisan ini
1. Setelah tercopy, Anda
boleh tutup layar ini

Anda belum bisa menggunakan
fitur ini, karena masih sendirian :D

4. Setelah keluar layar Meet Now, Anda akan kembali pada layar utama Skype

Ini adalah group Meet Now
yang berhasil Anda buat
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5. Anda juga bisa merubah nama group sesuai keinginan/ kebutuhan dengan cara
mengklik kanan Meet Now tersebut, lalu pilih Manage group sehingga muncul layar
seperti di bawah ini

Anda bisa merubah
nama sesuai
kebutuhan dengan
terlebih dahulu klik
tanda pensil ini

Sehingga dalam contoh kasus ini saya buat dengan nama RAPAT KOMBI ONLINE

Silahkan menamai sesuai dengan kebutuhan Anda
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6. Selanjutnya, silahkan Anda menempelkan/ mem “paste” link tadi kepada teman yang
Anda kehendaki (bisa melalui SMS, chat, WA, telegram, dll) atau bisa juga pada WAG
agar semua anggota WAG bisa join pada group Skype Anda.
7. MOHON DIPERHATIKAN, link jangan ditulis ulang di chat atau sms dengan tujuan
mengundang teman. Anda WAJIB melakukan copy paste agar terhindar dari kesalahan
link
8. Kemudian, Anda tinggal menunggu teman-teman Anda masuk kedalam group Skype
Anda

9. Jika, undangan dirasa sudah masuk semua (sesuai kebutuhan), maka Anda bisa
memulai percakapan dengan memilih tanda Start Call (kanan atas)
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Saat sudah masuk layar
Meet Now, silahkan
klik Start Call untuk
memulai percakapan
teleconference

10. Dan akhirnya... Anda telah terhubung dengan seluruh peserta video call... 

Jika selesai, Anda bisa mengakhiri dengan
klik tombol ini (left percakapan atau
menutup tapi tidak left group).

11. Jika selama percakapan tiba2 jaringan Anda terputus, maka jangan panik... Anda masih
dapat masuk ke dalam percakapan di link yang sama, selama link memang tidak
dihapus oleh si pembuatnya (host);
12. Selamat mencoba, semoga sukses dan barokah... aamiin... Wassalam...
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TERIMAKASIH
apabila ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut silahkan menghubungi Tim Kombi FKM
Universitas Jember.
Anda juga bisa menghubungi +62 81231727799
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