
PROSES PELAKSANAAN SEMINAR HASIL SKRIPSI  
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, Pemberitahuan tentang kebijakan 
pelaksanaan Seminar Hasil, Ujian Sarjana dan administrasinya tertanggal 3 April 2020, dan 
SOP Ujian Sarjana tertanggal 7 April 2020 serta pemberlakuan PSBB di Kota Pekanbaru, maka 
untuk mensukseskan hal tersebut disusunlah  tahapan proses pelaksanaan seminar hasil 
skripsi selama COVID-19 di Jurusan Matematika sbb: 

 
1. Mahasiswa 1. Mahasiswa Prodi S1 Matematika atau S1 Statistika memasukkan 

persayaratannya untuk selanjutnya diteruskan ke Jurusan 
Matematika, sebagaimana biasa (lihat syarat Seminar Hasil 
Skripsi).  Persyaratan seminar 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 Seminar Hasil Skripsi DITIADAKAN sampai batas akhir 
Mai 2019.  Seminar akan dimulai bulan Juni dan aturannya akan 
dirilis ulang. 

2. Mahasiswa membuat surat penyataan agar seminar bisa 
terlaksana yang mengharuskan mahasiswa ada di kampus yang 
isinya  sbb: 
a. Selama semainar mahasiswa dalam keadaan sehat. 
b. Jika mahasiswa yang akan seminar  sakit seperti batuk, 

bersin, sesak nafas dan ciri-ciri lain yang menunjukkan yang 
bersangkutan memang tidak sehat maka seminar ditunda. 

c. Mahasiswa yang ujian tidak dibenarkan membawa teman 
atau keluarga seorangpun ke ruangan sekitar ruang seminar 
atau dilingkungan FMIPA.  Jika mahasiswa yang ujian 
membawa kolega atau temanya sebelum ujian maka 
pelaksanaan ujian dibatalkan. 

d. Jika mahasiswa yang seminar membawa kolega atau teman 
sesudah pelaksanaan seminar untuk merayakan keberhasilan 
dilingkungan FMIPA maka keputusan seminar dianulir dan 
mahasiswa yang seminar skripsi harus diulang.  

3. Berkas skripsi dikirim ke dosen dengan cara Online, OjOl, atau 
diambil dosen ke TU Jurusan. 

2, Pelaksanaan 
Seminar 
Skripsi 

1. Seminar skripsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Dosen 
hanya membaca dan memberi saran tentang isi skripsi 
mahasiswa, caranya 
a. Dosen menulis semua saran dan perbaikannya di skripsi, 

kemudian dosen menyerahan skripsi tsb ke mhs untuk 
perbaikan. Selanjutnya mhs berkewajiban mengembalikan 
skripsi ke dosen bersamaan dengan pengiriman berkas 
skripsi ke dosen untuk ujian sarjana. 



b. Dosen menuliskan lembaran khusus untuk perbaikan skripsi 
mahasiswa.  Format lembaran disiapkan oleh Administrasi 
Jurusan. 

c. Dosen diberi waktu 5 (lima) hari kerja untuk membaca dan 
menuliskan semua saran terhadap materi yang ada di dalam 
skripsi setelah skripsi diterimanya.. 

d. Dosen menyerahkan skripsi perbaikan atau lembaran 
perbaikan ke TU Jurusan atau dosen dapat mengirimkan 
langsung perbaikannya ke mahasiswa.  Kemudian dosen 
menandatangani daftar hadir pelaksnaan seminar atau 
mengirim bukti kehadiran seminar selambatnya 3 (tiga) hari 
kerja sesudah pelaksanaan seminar.  

e. Masa perbaikan setelah Seminar Hasil Skripsi ditetapkan 
dengan waktu maksimum 3 bulan. 

f. Mahasiswa mengambil berkas untuk perbaikan skripsi 
melalui TU Jurusan  dengan mengisi tanda terima.  Teknis 
pengambilannya disepakati antara TU Jurusan dan 
mahasiwa. 

3. Koordinator 
Prodi yang 
bersesuaian 

1. Koordinator Prodi melalui TU memeriksa kembali kelengkapan 
persyaratan Seminar Hasil Skripsi yang ditetapkan. 

2. Koordinator Prodi melalui TU menentukan hari yang mungkin 
dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi, beserta nama dosen yang 
diundang untuk seminar. 

3. Koordianator Prodi menyerahkan berkas ke TU Prodi dan 
dimintakan surat tugas seminar ke Ketua Jurusan. 

4. Koordinator Prodi memantau terlaksananya Seminar Hasil 
Skripsi dan meminta TU menyimpan administrasi pelaksanaan 
Seminar Skripsi.  

5. Pengiriman berkas skripsi ke dosen peserta seminar dilakukan 
dengan kesepakatan antar dosen dan TU Jurusan. 

6. Dosen yang telah ditunjuk untuk peserta seminar harus telah 
menerima berkas srkipsi untuk seminar selambatnya 3 hari kerja 
setelah penetapan waktu seminar. 

Pedoman ini berlaku untuk Program Studi S1 yang ada di lingkungan Jurusan Matematika, sedangkan 
untuk Program Studi S2 Matematika mengacu kepada oeraturan yang ada di Pasca Sarjana 
Universitas Riau. 
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