
TATA TERTIB PELAKSANAAN

SIDANG SARJANA

PESERTA SIDANG



PERSIAPAN SEBELUM SIDANG

1. Menyiapkan peralatan yang akan digunakan: 
a. Smartphone: instal aplikasi Zoom dan Google Meet.
b. Laptop: instal aplikasi Zoom dan Google Chrome versi terbaru.

2. Memastikan baterai peralatan yang digunakan 
(smartphone/laptop) dalam kondisi penuh.

3. Memastikan kestabilan koneksi internet dan kuota internet cukup.

4. Login ke dalam aplikasi Zoom dan Google Meet.



PERSIAPAN SEBELUM SIDANG

5. Mengenakan pakaian dan atribut sidang yang telah ditentukan.

6. Menyiapkan headset/earphone yang akan digunakan.

7. Menjaga ketenangan ruangan yang akan digunakan (tidak bising); 
mematikan suara televisi/radio/musik.

8. Peserta Sidang Jalur Skripsi  diwajibkan untuk terlebih dahulu 
menyiapkan materi skripsi dan file presentasi yang akan disajikan 
kepada Penguji (screen sharing). 



SESI PENGARAHAN

1. Peserta sidang diwajibkan untuk mengikuti sesi pengarahan 
(briefing) melalui aplikasi Zoom, yang akan dimulai dari pukul 
08.00 WIB hingga selesai.

2. Tautan (link) akan diberikan oleh Admin ruang masing-masing.

3. Peserta sidang wajib untuk mematikan fitur video dan mikrofon; 
kecuali jika telah masuk ke dalam sesi tanya-jawab.

4. Setelah sesi pengarahan selesai, Peserta sidang keluar dari aplikasi 
Zoom, kemudian segera membuka aplikasi Google Meet sesuai 
dengan tautan (link) yang telah diberikan oleh Admin ruang. 



SESI SIDANG

1. Sesi Sidang akan dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga selesai

2. Peserta sidang menunggu arahan dari Admin ruang untuk 
memasuki ruang sidang.

3. Setelah memasuki ruang sidang, Peserta sidang diwajibkan untuk  
menunjukkan jadwal sidang/KTM/KRS berfoto kepada Dosen 
Penguji.

4. Peserta sidang diwajibkan untuk menggunakan tutur kata yang 
baik, menjaga kesopanan, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran di 
dalam sesi sidang. 



SESI SIDANG

6. Peserta sidang diwajibkan untuk menjaga ketenangan 
pelaksanaan sidang. 

7. Peserta sidang diwajibkan untuk menyelesaikan sesi sidangnya.

8. Setelah sesi sidang selesai, Peserta sidang meninggalkan ruang 
sidang.  



PERINGATAN

1. Jika terjadi pelanggaran pemalsuan identitas, maka Panitia Sidang 
berhak membatalkan hasil sidang.

2. Pelanggaran tersebut di atas akan berakibat dikeluarkannya 
Peserta sidang dari ruang sidang dan hasil sidangnya dinyatakan 
tidak lulus. 


