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#1
PENGANTAR
Menindaklanjuti himbauan pemerintah pusat dan daerah serta Rektor Universitas Yudharta Pasuruan
terkait upaya meminimalisir penyebaran Covid-19 maka pelaksanaan UTS, UAS, seminar proposal,
Sidang Skripsi/Tesis dilakukan secara daring. Prodi Teknik Informatika kemudian bergerak cepat
menyiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan ujian daring tersebut dapat segera terealisasi. Hal ini
dilakukan agar proses dan layanan akademik mahasiswa tetap terlaksana.
Secara umum, mekanisme dan esensi ujian online adalah sama. Hanya teknis yang dilakukan
berbeda, dimana dalam kondisi normal dilakukan secara tatap nyata, saat ini diganti menjadi tatap maya
melalui fasilitas E-LEARNING/LMS dan Zoom Cloud Meeting. E-LEARNING/LMS digunakan sebagai
pusat kendali administrasi, sementara tatap maya dilakukan melalui Zoom CLoud Meeting.

Mengapa menggunakan E-ELEARNING?
1.
2.
3.
4.

Karena seluruh mahasiswa dan dosen Prodi Teknik Informatika telah terdafar di sistem.
Prodi Teknik Informatika sebagai pilot project
Agar terpusat, dengan platform yang sama sehingga memudahkan pelaksanaan dan monitoring.

Fitur unggah skripsi, dosen memberikan umpan balik , manajemen peserta di ELEARNING sudah representative sehingga dapat digunakan untuk ujian online

Mengapa memilih Zoom?
Terdapat banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung sesi ujian online. Namun saat
ini, penulis menyarankan menggunakan Zoom. Ada dua alasan kunci mengapa memilih Zoom
Cloud Meeting.
1. Zoom itu mudah digunakan. Baik di HP maupun di Desktop
2. Zoom itu lebih hemat paket data. Ini berdasarkan review pihak-pihak yang kredibel. Ini adalah
salah satu referensinya

Hasil pengujian kebutuhan bandwidth dari aplikasi telekonferensi Hangours, Zoom, Webex, dan
Skype oleh Tri.(Tri Indonesia)
Sumber: https://tekno.kompas.com/read/2020/04/01/12010057/hangouts-zoom-skype- dan-webex-manayang-paling-irit-data.

#2
TATA TERTIB PESERTA
Agar pelaksanaan ujian dapat berlangsung hikmad, tertib, dan lancar. Maka diperlukan aturan main
pelaksanaannya agar menjadi perhatian kita bersama.
Umum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mematuhi tata tertib sebagaimana ujian secara konvensional
Akses hanya dibuka oleh user yang berkepentingan
Mengganti nama seusai format pada saat join untuk memudahkan pengelolaan sesi dan pelaporan.
Kondisi mic diam/mute, kecuali jika diminta oleh ketua penguji/pembimbing
Kondisikan ruangan yang digunakan pada saat ujian, agar suasana tetap tenang dan fokus.
Seluruh peserta hanya boleh berkomentar jika dipersilakan ketua penguji
Mengikuti sesi secara utuh dari awal hingga akhir
Seluruh peserta yang mengikuti seminar/ujian diwajibkan mengisi bukti hadir setelah pelaksanaan
ujian melalui tautan yang diberikan (di bagian DAFTAR HADIR UJIAN). Daftar hadir ini
diisi setiap kali mengikuti sesi. Bukti hadir menyertakan screenshoot yang menampilkan
NAMA dan FOTO diri di LMS/E-LEARNING.
9. Mengisi berita acara ujian seminar proposal di LMS/E-LEARNING.

Pimpinan Ujian/Penguji/Penanggap/Pembimbing
1. Mengenakan pakaian rapi berkerah
2. Wajib menggunakan LAPTOP
3. Wajib mengganti nama pada saat join sesi dengan format: PERAN-NIP-NAMA DOSEN

Peserta Ujian
1. Mengenakan baju putih, celana hitam. Sama seperti ujian konvensional
2. Akses wajib menggunakan LAPTOP
3. Menyiapkan file PPT & Proposal yang akan dipresentasikan dan sudah di kirimkan ke LMS/ELEARNING
4. Sesi presentasi maksimal 30 menit dan atau sesuai arahan ketua penguji
5. Wajib mengganti nama pada saat join sesi dengan format: PESERTA-NIM-NAMA
MAHASISWA

Audience
1.
2.
3.
4.
5.

Mengenakan pakaian rapi berkerah
Dapat menggunakan HP atau LAPTOP.
Mengikuti pelaksanaan seminar/ujian hingga akhir
Peserta wajib menampilkan video, dengan kondisi MUTE
Audience dapat mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fasilitas chat di Zoom. Ketua penguji
berhak menentukan siapa audience yang diijinkan bertanya secara lisan
6. Wajib mengganti nama pada saat join sesi dengan format: AUDENCE-NIM-NAMA MAHASISWA

#3
TATA CARA PELAKSANAAN
Tata cara pelaksanaan ini dijadikan acuan umum. Pada implementasinya dapat menyesuaikan
dengan kondisi di lapangan dan kebijakan ketua penguji.

Persiapan
1. Menginstal aplikasi Zoom Meeting. Aplikasi dapat diunduh di
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
2. Registrasi akun Zoom Meeting
3. Melakukan ujicoba mandiri untuk memastikan aplikasi zoom bekerja dengan baik. Memastikan
penggunaan perangkat dan jaringan internet yang memadai
4. Masuk dan menunggu di room sebelum sesi dimulai. Ganti nama sesuai panduan (baca tata tertib
ujian). Ujicoba koneksi dilakukan selama maksimal 5 menit. Sesi akan dimulai sesuai jadwal dan
atau setelah dibuka oleh ketua penguji
5. Login di E-LEARNING menggunakan akun yang sudah diberikan.

kaProdi
Kaprodi berperan penting dalam pelaksanaan ujian online ini. Kaprodi adalah penjaga gawang yang
memastikan pelaksanaan ujian berlangsung lancar tanpa kendala, serta membantu dosen dan mahasiswa.
Kaprodi bekerja di belakang layar mempersiapkan pada saat sebelum ujian, pada saat ujian, dan
setelah ujian berlangsung. Kaprodi menangani hal-hal terkait teknis ujian. Substansi ujian diluar tanggung
jawab mereka. Apa saja yang dikerjakan Kaprodi?
Sebelum pelaksanaan
1. Memproses jadwal melalui E-Learning.
2. Menginput jadwal pelaksanaan di bagian “jadwal ujian”
3. Membuat sesi ujian di E-LEARNING

4. Memasukkan akun dosen dan mahasiswa di E-ELEARNING sesuai sesinya
5. Membuat sesi vicon di zoom, lalu memasukkannya ke E-LEARNING

6. Menginformasikan kepada dosen dan mahasiwa mengenai sesi ujian mereka.
7. Memastikan pihak terkait telah mengetahui peran dan tanggungjawabnya.

Pada saat ujian
1. Membuka sesi di Zoom Cloud Meeting
2. Mendelegasikan akses host ke ketua penguji
3. Memberikan tutorial pada dosen dan mahasiwa mengenai pengoperasian Zoom
4. Memastikan tidak ada kendala teknis pada saat ujian
5. Merekam sesi zoom

Setelah ujian
1. Mengeksport rekaman sesi ujian
2. Mengedit dan mengarsipkan rekaman ujian
3. Administrasi pelaksanaan ujian

Pembimbing Dosen
Secara umum yang dilakukan oleh dosen (ketua dan sekretaris ujian, pembimbing, penguji,
penanggap) di E-LEARNING yaitu mengunduh proposal/skrisipsi mahasiswa, memberikan komentar
secara tertulis, dan membuka tautan sesi ujian. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
1. Dosen menerima informasi jadwal ujian dari Kaprodi, atau melihat link jadwal yang dibagikan
(lihat bagian panduan)
2. Mengunduh proposal/skripsi mahasiswa, pilih sesuai sesi terkait.
3. Membaca proposal/skripsi mahasiswa kemudian memberikan masukan tertulis di kolom feedback.
Pada saat menjelang sesi dimulai, membuka link sesi sesuai jadwal yang tertera.
4. Kaprodi juga akan membantu dosen dengan mengirimkan tauan join sesi melalui
5. Pemberitahuan/konfirmasi terkait ujian lewat WA pribadi ke masing-masing dosen.
6. Melaksanakan ujian sebagai mana biasa. Jika ada kendala teknis, dapat menghubuni
Kaprodi. Dosen juga diperkenankan meminta bantuan orang lain (yang ada di rumah) untuk
pengoperasian Aplikasi Zoom.
7. Setelah sesi ujian, mengisi BUKTI HADIR di form yang disiapkan. Lihat di bagian PELAPORAN
BUKTI HADIR. Dosen dapat menanyakan URLnya kepada Kaprodi jika kesulitan menemukannya.

Peserta Ujian
Secara umum yang dilakukan oleh peserta ujian adalah menggunggah file skripsi, membaca
komentar yang diberikan dosen, dan mendapatkan tautan join sesi ujian. Langkah-langkahnya sebagai
berikut
1. Mahasiswa menghubungi Kaprodi mengenai kesiapan mengikuti ujian, mengikuti mekanisme di
http://lmstifyudharta.gnomio.com
2. Mahasiswa pro aktif menanyakan jadwal ujian ke kaprodi. Kaprodi akan menginformasikan jadwal
ujian melalui WA dan mengumumkannya secara kolektif di bagian jadwal ujian (lihat bagian
PANDUAN)
3. Login di E-LEARNING, kemudian mengunggah proposal/skripsi sesuai ketentuan
4. Melihat link join session di jadwal ujian.

5. Untuk sesi yang menghadirkan AUDIENCE. Peserta harus proaktif menyebarkan informasi sesi
ujian dan tautan link sesi ujian kepada mahasiswa lain. Sesi ujian dapat diikuti oleh maksimal 20
orang (sudah termasuk dosen dan peserta). Peserta juga perlu menyampaikan tata tertip ujian
kepada calon AUDIENCE.
6. Mengikuti sesi ujian dengan baik
7. Setelah ujian, peserta mengisi laporan BUKTI HADIR ujian.
https://bit.ly/DaftarHadirSemproTIF2020
8. Mengunggah kembali proposal/skripsi yang telah diperbaiki di E-LEARNING hingga di ACC oleh
dosen terkait. Mekanisme bimbingan disesuaikan dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa

Audience
1.
2.
3.
4.

Dapat berasal dari dosen atau mahasiswa
Mendapatkan url join sesi dari peserta ujian/Kaprodi /atau grup/website prodi/peserta ujian.
Mengikuti sesi ujian dengan baik seusai tata ertib yang berlaku.
Mengisi laporan bukti hadir. https://bit.ly/DaftarHadirSemproTIF2020

#4
PANDUAN TEKNIS
Panduan teknis ini digunakan untuk pengoperasian LMS pada kegiatan ujian online maupun pada kelas
regular.
LOGIN DI LMS TEKNIK INFORMATIKA

Buka https://lmstifyudharta.gnomio.com. Gunakan user berupa NIM dan password yang sudah
diberikan.

Cari course yang bernama UJIAN SKRIPSI ONLINE PRODI INFORMATIKA 2020. Course yang
terdaftar merupakan mata kuliah yang telah deprogram sebelumnya dan Ujian yang akan diikuti. Course
tersebut masih dapat diakses meskipun mahasiswa yang kita bimbing/uji telah tamat.

MENGUNGGAH SKRIPSI

Masuk ke course ujian yang sesinya akan kita ikuti. Cari sesi ujian yang Anda ikuti. Contoh di bawah ini
untuk Seminar. Demikian juga berlaku untuk seminar proposal dan ujian tutup

Pilih upload berkas sempro.

Perhatikan submition status, jika masih tertulis No Attempt berarti kita belum pernah
menggunggah skripsi. Selanjutnya klik Add submition untuk mengunggah skripsi

Selanjutnya unggah file skripsi dengan cara drag and drop file tersebut ke daam kotak yang tersedia.
Batas file yang dinggah maksimal 3, terdiri dari:
1. File skripsi lengkap, dalam 1 file (format PDF). File skripsi harus sama dengan versi cetak. Lembar
pengesahan dll discan dan dimasukkan ke dalam dokumen sesuai tempatnya. Format: PROPOSAL–
NIM-NAMA-PEMBIMBING-JUDUL
2. File presentasi, dalam
PEMBIMBING-JUDUL

1 file

(format PPT/PPTX). Format file: PROPOSAL -NIM-NAMA-

3. File produk (jika ada), berupa tautan google drive (pastikan dapat diakses tanpa login). Tautan
dimasukkan ke dalam file terpisah dalam bentuk TXT.
Kapasitas tiap file maksimal 20MB dan atau sesuai kebijakan Kaprodi dan TUprodi.

Berikut ini jika file berhasil di unggah

Mahasiswa juga diijinkan memberikan catatan khusus melalui fitur online
text. Save Change untuk menyimpan file Anda

Hasilnya akan Nampak seperti gambar di bawah:

Anda masih dapat mengeditnya melalui menu EDIT SUBMTION jika dikemudian hari
menemukan ada kekeliruan dan perlu di unggah kembali.
MENGUNGGAH HASIL REVISI SKRIPSI
Untuk mengunggah kembali hasil revisi skripsi, dapat dilakukan melalui menu EDIT SUBMITION.
Silakan hapus file lama, kemudian unggah ulang. Beri tanda revisi keberapa. Contoh: PROPOSAL201669040001-MUHAMMAD IMRON ROSADI-REV 01.pdf

MELIHAT CATATAN REVISI DOSEN
Untuk melihat catatan revisi dosen, silakan masuk di menu unggah proposal/skripsi. Lihat
di bagian comment

Ketik di kolom add a comment untuk bertanya atau melaporkan hasil revisi. Setelah itu,
klik save comment. Komentar yang dimasukkan akan terlihat di baris paling bawah

Untuk mendelete komentar yang dianggap kurang sesuai, silakan klik ikon tong sampah
yang ada di sebelah kanan.
Kemudian save changes untuk menyimpannya

MELIHAT CATATAN REVISI DOSEN DI ANOTASI PDF
Ada kalanya, dosen memberikan catatan revisi langsung di file PDF yang mahasiswa
kirimkan. Untuk mengecek apakah ada catatan jenis tersebut, silakan dicek di bagian
unggah proposal/skripsi.

Klik ikon PDF untuk mengunduh file PDF-nya langsung atau kita dapat juga menggunakan
fitur View Annotated PDF untuk melihatnya secara online

Setelah itu perhatikan dengan seksama lembar demi lembar catatan yang diberikan oleh
dosen. Anda dapat mengkonfirmasikannya langsung ke dosen yang bersangkutan jika
dirasa ada catatan revisi yang Anda kurang pahami. Jika diperkenankan, Anda dapat
mengontak dosen melalui WA atau telepon langsung.
Klik page di kiri atas untuk pindah ke halaman berikutnya

Atau langsung dari upload catatan dosen

PENGATURAN ZOOM MEETING

Berikut ini penjelasan singkat mengenai pengoperasian zoom cloud meeting

Mute/Unmute : Untuk menonaktifkan/mengaktifkan speaker
Start/Stop Video: Untuk mengaktifkan/menonaktifkan video
Share screen: Untuk berbagi tampilan layar
Manage Participants: Untuk menampilkan daftar peserta ujian
Untuk mengganti nama, silakan klik kanan nama di daftar participant, pilih More > Rename

Panduan penggunaan zoom secara mendetail dijelaskan dalam bagian terpisah. Video
tutorial Zoom Cloud Meeting dapat juga dilihat disini:
https://www.youtube.com/results?search_query=cara+menggunakan+zoo

