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SOP Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir Fakultas Pertanian UST
dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19
A. Mahasiswa
1. Mengajukan permohonan ujian Tugas Akhir melalui Sistem Tugas Akhir
Universitas Sarjanawiya Tamansiswa Yogyakarta melalui laman :
https://daftar.ustjogja.ac.id/.
2. Mahasiswa mengirimkan dokumen untuk keperluan administrasi kepada TU
Fakultas pertanian melalui email : pertanian@ustjogja.ac.id & WA ke nomor :
085200406481. Adapun dokumen yang perlu dikim melalui email yaitu :
• Bukti persetujuan ujian dari dosen pembimbing
• Bukti pembayaran skripsi
• Bukti melaksanakan seminar
• Sertifikat TOEFL (boleh menyusul)
• Powerpoint skripsi dalam bentuk pdf
B. Pembimbing 1 dan 2, Dosen Penguji Skripsi
1. Menyetujui permohonan ujian tugas akhir melalui Sistem Tugas Akhir dan
melakukan konfirmasi ke TU Fakultas Pertanian melalui WA/email disertai
foto/screenshoot bukti persetujuan.
2. Mengisi dan mengesahkan berita acara & nilai ujian tugas akhir kemudian
dikirimkan kembali ke TU melalui email (dalam bentuk foto/scan)
C. TU Fakultas
1. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan ujian tugas akhir mahasiswa.
2. Setelah verifikasi berkas selesai, maka TU Fakultas menyampaikan ke
koordinator komisi tugas akhir, selanjutnya koordinator komisi tugas akhir
menunjuk ketua penguji dan menentukan hari, tanggal dan waktu ujian dan
dikirim kembali ke TU.
3. Membuat undangan ujian tugas akhir setelah mendapat informasi dari
koordinator komisi tugas akhir.
4. Menjadi operator/host saat ujian tugas akhir online berlangsung dan
membagikan link/kode video conference kepada dosen penguji dan mahasiswa.
Catatan :
• SOP ini hanya berlaku selama masa Tanggap Darurat Covid-19 (sampai tanggal 29 Mei
2020 dan dapat diperpanjang)
• Pelaksanaan ujian tugas akhir dilaksanakan secara online menggunakan aplikasi
zoom/google hangouts meet dan WA.
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