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SURAT EDARAN DEKAN FE UNP 
No: 1730/UN35.7/TU/2020 

 
TENTANG  

PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN TA, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI 
DALAM MASA WORK FROM HOME 

 
Sehubungan dengan masih berlakunya aturan Work From Home (WFH) dilingkungan 
Universitas Negeri Padang, dan dalam rangka memberikan kepastian layanan bagi 
stakeholder Fakultas Ekonomi UNP dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Dosen 
serta Mahasiswa Fakultas Ekonomi FE UNP tentang prosedur pelaksanaan seminar proposal 
dan ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi selama masa WFH sebagai berikut: 
 
1. Pelaksanaan seminar proposal dan ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi dapat dilaksanakan 

tanpa harus berinteraksi antara dosen dan mahasiswa dalam satu ruangan seminar atau 
ujian. 

2. Seminar proposal dan ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi dilaksanakan dengan 
menggunakan platform online meeting seperti Zoom Cloud Meeting, Google Meeting, 
Video Call via WA, dan platform online meeting lain yang efektif dan efisien.  

3. Pendaftaran dan penunjukaan penelaah dan penguji dilakukan dengan prosedur sebagai 
berikut:    

a. Mahasiswa mengajukan persyaratan untuk mengikuti Seminar Proposal dan ujian 
TA/Skripsi/Tesis/Disertasi, cukup dengan memfoto atau menscan lembaran 
pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen Pembimbing ke Jurusan atau Prodi 
melalui e-mail atau WA kajur/kaprodi. 

b. Jika lembar pengesahan belum ditandatangi pembimbing namun mahasiswa yang 
bersangkutan telah mendapat persetujuan untuk seminar proposal atau ujian 
TA/Skripsi/Tesis/Disertasi, maka mahasiswa dapat mengirimkan persetujuan 
pembimbing dalam bentuk screencapture percakapan/pernyataan persetujuan seminar 
proposal dan ujian dari pembimbing baik yang ada email atau WA mahasiwa yang 
bersangkutan. 

c. Jurusan/prodi menentukan jadwal seminar proposal atau ujian 
TA/Skripsi/Tesis/Disertasi, dan menunjuk penelaah/penguji.  

d. Jurusan/prodi  mengirim softcopy surat penunjukan penelaah atau penguji beserta 
jadwal pelaksanaan seminar/ujian, lembar penilaian dan lembar saran/masukan via 
WA atau email kepada dosen Penelaah atau dosen penguji dan dosen pembimbing. 

e. Mahasiswa menghubungi penelaah/pengujia dan mengirimkan proposal penelitian 
atau Dokumen TA/Skripsi/Tesis/Disertasi kepada dosen pembimbing dan penelaah 
yang ditunjuk melalui WA atau email. 
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4. Pelaksanaan proses seminar dan ujian sebagai berikut: 

a) Dosen pembimbing membuat akun pada aplikasi Zoom Cloud Meeting atau aplikasi 
online meeting lainnya.  

b) Dosen pembimbing membuat jadwal seminar/ujian pada aplikasi Zoom Cloud 
Meeting atau aplikasi online meeting lain  sesuai dengan jadwal yang telah 
ditentukan oleh Jurusan/Prodi.  

c) Dosen pembimbing membagi jadwal seminar/ujian, id online meeting dan password 
(jika ada) kepada mahasiswa dan penelaah/penguji melalui WA. 

d) Mahasiswa dan dosen penelaah/penguji mengaktifkan aplikasi Zoom Cloud 
Meeting atau aplikasi online meeting lainnya pada jadwal yang telah ditetapkan, 
joint meeting dengan menggunakan id meeting dan password (jika ada) yang telah 
dikirimkan oleh dosen pembimbing. 

e) Pelaksanaan seminar/ujian melalui Zoom Cloud Meeting atau aplikasi online 
meeting lainnya dilaksanakan selama 40 menit dengan alokasi waktu: 

 3 Menit  pembukaan oleh Ketua Seminar/Ujian. 

 10 Menit presentasi oleh mahasiswa penyaji proposal atau peserta ujian. 

 20 Menit sesi tanya jawab oleh penelaah atau penguji. 

 7 Menit pengumuman hasil dan penutupan Ketua Seminar/Ujian.    

e) Setelah menelaah proposal atau menguji mahasiswa, dosen penelaah/penguji dapat 
mengisi lembar penilaian dan lembar saran/masukan, menscan/memfoto dokumen 
tersebut dan selanjutnya mengirimkan dalam bentuk softcopy ke kajur/kaprodi 
paling lambat dalam waktu paling lambat satu hari setelah pelaksanaan 
seminar/ujian. 

f) Jurusan/prodi mengirimkan softcopy lembar saran/masukan dari penelaah kepada 
dosen pembimbing dan mahasiswa melalui email atau WA. 

g) Mahasiswa dapat melanjutkan proses bimbingan pasca seminar/ujian dengan 
penelaah/penguji dan pembimbing melalui platform online seperti WA dan 
sebagainya. 

   
5. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan seminar dan ujian TA/Skripsi/Tesis/Disertasi 

selama masa Work From Home, kami minta Kajur/Kaprodi menyampaikan alamat e-mail 
atau nomor WA yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen penelaah/penguji dalam 
berinteraksi dengan jurusan/prodi. 

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami berharap seluruh sivitas akademika FE UNP 
untuk tetap melaksanakan social/physical distancing, selalu berusaha menjaga pola hidup 
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yang sehat agar daya tahan tubuh meningkat dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar 
pandemi Covid-19 ini segera berakhir. 
 
 
       Padang, 27 Maret 2020 
 


