
 
 

PANDUAN PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI DARING 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UMM 

 

1. Ujian Skripsi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Program 

Studi. Perubahan terhadap jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi dapat dilakukan 

dengan kesepakatan bersama antara Dewan Penguji dan mahasiswa. 

2. Platform yang direkomendasikan Program Studi dalam pelaksanaan Ujian Skripsi 

adalah Google Meet. Platform lain dapat digunakan atas kesepakatan bersama 

antara Dewan Penguji dan mahasiswa. 

3. Mahasiswa wajib mengirimkan soft-file draft Skripsi dan soft-file presentasi 

(powerpoint) kepada Dewan Penguji selambat-lambatnya H-2 hari sebelum 

jadwal pelaksanaan ujian serta mengkonfirmasi kesediaan dan kesiapan Dewan 

Penguji untuk melaksanakan Ujian Skripsi daring. 

4. Platform Google Meet dipersiapkan oleh mahasiswa (atau Pembimbing) dan 

dikonfirmasikan kepada Dewan Penguji selambat-lambatnya satu jam sebelum 

pelaksanaan Ujian Skripsi daring.  

5. Teknis pelaksanaan Ujian Skripsi daring mengikuti aturan dan ketentuan teknis 

Ujian Skripsi tatap muka (Dipimpin oleh Pembimbing, maksimal 15 menit 

presentasi, 30 menit tanya jawab, 10 menit sidang Dewan Penguji, 5 menit 

penyampaian hasil Ujian Skripsi)  

6. Setelah sesi presentasi dan tanya jawab berakhir, mahasiswa dipersilakan untuk 

left meeting dan akan diundang kembali untuk menerima pengumuman hasil Ujian 

Skripsi. 

7. Pakaian mahasiswa dalam Ujian Skripsi mengikuti ketentuan yang berlaku 

(pakaian putih-hitam, berjas almamater, dan berdasi bagi laki-laki)  

8. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini agar didiskusikan dengan masing-

masing dosen pembimbing  

9. Pedoman ini bersifat sementara dan berlaku selama masa pandemik Covid-19.  

 

 

                                                                                                                                             

Ka. Prodi HI UMM, 

 

 

 

M. Syaprin Zahidi, M.A.   

 

 

 

 



 
 

PANDUAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL DARING 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL UMM 

 

1. Seminar Proposal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

Program Studi. Perubahan terhadap jadwal pelaksanaan Seminar Proposal dapat 

dilakukan dengan kesepakatan bersama antara pembimbing, reviewer, dan 

mahasiswa. 

2. Platform yang direkomendasikan Program Studi dalam pelaksanaan Seminar 

Proposal adalah Google Meet. Platform lain dapat digunakan atas kesepakatan 

bersama antara pembimbing, reviewer, dan mahasiswa. 

3. Mahasiswa wajib mengirimkan soft-file draft Proposal Skripsi dan soft-file 

presentasi (powerpoint) kepada Dewan Penguji selambat-lambatnya H-2 hari 

sebelum jadwal pelaksanaan Seminar Proposal serta mengkonfirmasi kesediaan 

dan kesiapan pembimbing dan reviewer untuk melaksanakan Seminar Proposal 

daring. 

4. Platform Google Meet dipersiapkan oleh mahasiswa (atau Pembimbing) dan 

dikonfirmasikan kepada pembimbing dan reviewer selambat-lambatnya satu jam 

sebelum pelaksanaan Seminar Proposal daring.  

5. Teknis pelaksanaan Seminar Proposal daring mengikuti aturan dan ketentuan 

teknis Seminar Proposal tatap muka (Dipimpin oleh Pembimbing, maksimal 10 

menit presentasi, dan 20 menit tanya jawab).  

6. Pakaian mahasiswa dalam Seminar Proposal mengikuti ketentuan yang berlaku 

(pakaian formal dan rapi).  

7. Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan ini agar didiskusikan dengan masing-

masing dosen pembimbing. 

8. Pedoman ini bersifat sementara dan berlaku selama masa pandemik Covid-19.  

 

 

                                                                                                                                             

Ka. Prodi HI UMM, 

 

 

 

M. Syaprin Zahidi, M.A.   

 

 

 


