
PROSES PELAKSANAAN UJIAN SARJANA  
SELAMA DARURAT COVID-19 

DI JURUSAN MATEMATIKA FMIPA UNIVERSITAS RIAU 

 
 

Sehubungan dengan telah keluarnya Surat Dekan FMIPA perihal Tindak Lanjut Pembelajarn 

selama Darurat Covid-19 tertanggal 30 Maret 2020, maka untuk mensukseskan hal tersebut 

disusunlah  tahapan proses pelaksanaan ujian  skripsi selama COVID-19 di Jurusan 

Matematika sbb: 

 

1. Mahasiswa 1. Mahasiswa memasukkan persayaratannya Prodi S1 Matematika 

atau S1 Statistika untuk selanjutnya diteruskan ke Jurusan 

Matematika, sebagaimana biasa (lihat syarat ujian sarjana).  

Persyaratan boleh diantar sendiri atau di kirim menggunakan 

expedisi, OjOl, dan lainnya.  Hal ini berlaku selama tidak ada 

lockdown local, regional oleh yang berwenang. Jika ada lockdown 

ujian skripsi DITIADAKAN sampai batas akhir Mai 2019.  Ujian 

akan dimulai bulan Juni dan aturannya akan dirilis ulang. 

2. Mahasiswa membuat surat penyataan agar ujian bisa terlaksana 

yang isinya  sbb: 

a. Disaat ujian mahasiswa dalam keadaan sehat. 

b. Jika mahasiswa yang akan ujian sakit seperti batuk, bersin, 

sesak nafas dan ciri-ciri lain yang menunjukkan yang 

bersangkutan memang tidak sehat maka ujian ditunda. 

c. Semua penguji dalam keadaan sehat. 

d. Mahasiswa yang ujian tidak dibenarkan membawa teman 

atau keluarga seorangpun ke ruangan sekitar ruang ujian 

atau dilingkungan FMIPA.  Jika mahasiswa yang ujian 

membawa kolega atau temanya sebelum ujian maka 

pelaksanaan ujian dibatalkan. 

e. Jika mahasiswa yang ujian membawa kolega atau teman 

sesudah pelaksanaan ujian untuk merayakan keberhasilan 

dilingkungan FMIPA maka keputusan ujian dianulir dan 

mahasiswa yang ujian skripsi dianggap tidak lulus  

2, Pelaksanaan 

Ujian Skripsi 

1. Uijian Skripsi boleh dilaksanakan dengan system Semi Online, 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Mahasiswa yang akan diuji harus hadir dikampus disatu 

ruang yang sudah ditetapkan 

b. Sekurangnya ketua penguji harus hadir diruangan yang boleh 

terpisah tapi saling kelihatan atau satu ruang dengan peserta 



ujian tetapi berjarak sekurangnya 2.5 meter dari penguji lain 

dan peserta ujian diruang ujian. 

c. Penguji lainnya boleh menggunakan fasilitas zoom meeting 

dan tidak harus ke kampus, dan berkenan mengikuti sesi 

ujian dari awal sampai akhir. 

d. Fasilitas untuk pelaksanaan peserta ujian diruang ujian 

seperti computer yang terhubung ke internet dan tersedia 

software zoom disediakan oleh Jurusan. 

2. Sebelum ujian dimulai mahasiswa menanda tangani berita acara 

yang disiapkan sebagai administrasi ujian Sarjana. 

3. Ujian dilaksanakan maksimum 80 menit, dengan rincian 

a. Pembukaan 2 menit 

b. Presentasi maksimum 12 menit 

c. Tanya jawab penguji 1 maksimum 20 menit  

d. Tanya jawab penguji 1 maksimum 20 menit 

e. Tanya jawab penguji 1 maksimum 20 menit 

f. Sidang penentuan hasil Ujian Sarjana 6 Menit. 

4. Sidang penentuan hasil Ujian Sarjana tidak boleh didengar 

mahasiswa, jadi ketua sidang harus mengeluarkan mahasiswa 

dulu dari grup meeting Zoom. 

5. Nilai setiap dosen diisi dan ditunjukkan ke ketua penguji dan 

ketua penguji menuliskan di berita acara sesuai yang 

ditunjukkan masing dosen penguji Ujan Sarjana. 

6. Ketua penguji menyampaikan keputusan Ujian Sarjana ke 

Mahasiswa secara langsung, setelah menanda tangani berita 

acara dan disaksikan oleh semua penguji secara live atau online. 

7. Dosen yang menguji online berkewajiban menyerahkan form 

nilai yang telah diisi ke TU Jurusan Matematika  

8. Teknis menggunakan Zoom Untuk Ujian akan disajiakan dalam 

pedoman tersendiri. 

3. Koordinator 

Prodi yang 

bersesuaian 

1. Koordinator Prodi melalui TU memeriksa kembali kelengkapan 

persyaratan Ujian Sarjana yang ditetapkan. 

2. Koordinator Prodi melalui TU menentukan hari yang mungkin 

dilaksanakan Ujian Sarjana, beserta nama pengujinya. 

3. Koordianator Prodi menyerahkan berkas ke Jurusan untuk 

dimintakan ke dekan SK penguji. 

4. Jurusan 1. TU Jurusan menyiapkan administrasi ujian dan membuatkan SK 

penguji untuk diteruskan ke fakultas. 

2. TU Jurusan menyerahkan berkas ujian ke penguji.  Kalau penguji 

tidak bisa datang dan melakukan ujian online maka dalam 



berkas untuk ybs dimasukkan juga lembaran penilaian.  

sedangkan SK penguji diberikan setelah menanda tangani berita 

acara Ujian Sarjana. 

3. TU menyiapkan semua peralatan, kalau ujian harus 

dilaksanankan online. 

4. Ketua Jurusan memantau pelaksanaan ujian dan menyimpan 

administrasi ujian untuk ditandatangani semua penguji 
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