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PENGUMUMAN 
NO. 006/P-PMWF/VI/2020 

 
Tentang 

PROSEDUR PELAKSANAAN  
UJIAN KARYA TULIS ILMIAH SECARA DARING/ONLINE  

PROGRAM STUDI DIII FARMASI POLITEKNIK KATOLIK MANGUNWIJAYA 
 

Dengan melihat kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan berdasarkan rapat panitia Karya Tulis 
Ilmiah (KTI)  Program Studi DIII Farmasi Politeknik Katolik Mangunwijaya pada hari Sabtu, 27 
Juni 2020 maka ditetapkan bahwa ujian KTI  Tahun Akademik 2019/2020 akan dilakukan secara 
daring/online. Tahapan pelaksanaan ujian KTI akan diatur sebagai berikut :  
 
1. Prosedur pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Tahun Akademik 

2019/2020 
A. Tahap Persiapan Ujian 

a. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilaksanakan pada tanggal 6 Juli – 15 Agustus 2020 
b. Panitia KTI membagikan daftar dosen penguji tugas akhir mahasiswa melalui WAG 

info akademik dan web 
c.  Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing untuk maju 

sidang, dapat menghubungi dosen penguji untuk menentukan tanggal dan waktu 
ujian. 

d. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir melalui google form dengan 
link https://bit.ly/pendaftaranujiankti pendaftaran dilakukan maksimal H-5 sebelum 
pelaksanaan ujian 

e. Bagi mahasiswa yang sudah melakukan pendaftaran ujian tugas akhir, 
menginformasikan  ke sekretaris panitia KTI (reguler ekperimental : Ibu Amelia 
(082141709377) ; reguler observational : Ibu Meriska (087832266957) ; RPL : Ibu 
Ayuk (085740363447) 

f. Mahasiswa memberikan undangan ujian, naskah hard KTI, print out ppt dan lembar 
penilaian ke masing-masing dosen penguji diterima maksimal H-3 sebelum 
pelaksanaan ujian  

g. Mahasiswa dimohon mengingatkan dosen penguji sehari sebelum pelaksanaan ujian 
dan memastikan bahwa masing-masing penguji telah menerima naskah KTI 

 
B. Pelaksanaan Ujian 

a. Pelaksanaan ujian KTI dilakukan secara online di tempat masing-masing namun 
harus memastikan jaringan internet lancar dengan menggunaakan metode online 
dengan link Zoom, Google meet atau piranti lain dikoordinasikan dengan panitia 
KTI. 

b. Dalam pelaksanaan ujian mahasiswa mengenakan pakaian yang rapi dan sopan, 
atasan berupa kemeja putih. 

c. Mahasiswa wajib siap dengan perangkat dan sarana ujian online 15 menit sebelum 
ujian berlangsung. 

d. Tim penguji wajib hadir dan siap maksimal 10 menit sebelum ujian berlangsung. 
e. Ujian akan diaktivasi oleh admin panitia KTI, dan saat sudah siap semua pelaksanaan 

ujian akan dipandu oleh Ketua Penguji 
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f. Pelaksanaan ujian maksimum berlangsung selama 60 menit yang terdiri dari 10 menit 

paparan/presentasi hasil oleh mahasiswa, dan sisa waktu sebagai sesi tanya jawab 
dari masing-masing penguji. Setiap penguji dibatasi maksimum 15 menit. 

g. Setelah selesai sesi tanya jawab, mahasiwa dapat memutuskan komunikasi sementara 
sebagai sesi diskusi dosen penguji.  

h. Ketua penguji meminta seluruh dosen penguji untuk mengirimkan hasil penilaian dan 
memasukkannya dalam berita acara melalui google form 

i. Setelah selesai sesi diskusi dosen penguji, ketua penguji menghubungi mahasiswa 
untuk bergabung kembali dan mengumumkan hasil sidang. 

j. Ketua penguji menutup sidang. 
k. Pelaksanaan ujian direkam dan didokumentasikan sebagai bukti otentik pelaksanaan 

ujian secara daring 
 

C. Pasca pelaksanaan ujian 
a. Setelah selesai ujian, Ketua penguji memasukkan nilai hasil ujian melalui google 

form. 
b. Panitia KTI menerima dan merekap hasil ujian dari tim penguji dan memasukkan 

dalam SIAKAD 
c. Setelah dinyatakan lulus (selesai proses revisi naskah), mahasiswa mengumpulkan 

naskah cetak tertandatangani basah oleh masing-masing dosen penguji dan disahkan 
oleh Kaprodi sebagai syarat mengurus validasi akhir kelulusan, disertai dengan kartu 
bimbingan KTI, dan lembar bukti menonton sidang 

 
2. Prosedur menonton Ujian Tugas Akhir Tahun Akademik 2019/2020 

a. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir dilaksanakan pada tanggal 6 Juli – 15 Agustus 2020 
b. Panitia KTI membagikan daftar pelaksanaan ujian tugas akhir yang akan diupdate 

setiap 3 hari sekali dan dibagikan melalui WAG info akademik 
c. Panitia KTI akan membagikan link pelaksanaan ujian melalui WAG info akademik 

dan mahasiswa yang akan menonton dapat langsung bergabung/join dalam link 
tersebut. 

d. Mahasiswa diakui kehadirannya jika aktif selama minimal 80% pelaksanaan ujian 
 

3. Hal lain yang belum terdapat dalam alur ini akan diberitahukan selanjutnya. 
 
Bagi mahasiswa tingkat 1 dan 2 dimohon juga memperhatikan jadwal pelaksanaan ujian KTI pada 
tahun akademik ini dan wajib menonton ujian KTI minimal 3x sebagai salah satu prasyarat untuk 
melakukan ujian KTI pada tahun akademik berikutnya. Demikian surat edaran ini disampaikan 
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
 
       Semarang, 30 Juni 2020 
        
 


