
Peraturan Pelaksanaan Seminar TA 1 Daring Semester Ganjil TA 2020/2021 

1. Draft skripsi dikirim melalui e-mail pembimbing dan penguji oleh peserta dalam format word 

(.docx). Draft tersebut harus diserahkan kepada pembimbing dan penguji maksimal H-2 

sebelum seminar berlangsung. Silahkan hubungi pembimbing/penguji masing-masing untuk 

mendapatkan alamat e-mail aktif atau lihat di website kimia (http://kimia.unjani.ac.id/dosen-

dan-staf)  

2. Pengiriman draft disertai Surat Undangan yang telah ditandatangani oleh Ketua Jurusan Kimia 

(silahkan cek website mahasiswa.kimia.unjani.ac.id/ta-1)  

3. File powerpoint yang akan ditampilkan sudah dipersiapkan oleh masing-masing peserta 

sebelum seminar dimulai.  

Untuk backup data powerpoint: kirimkan file yang akan dipresentasikan ke  

akademik@ki.unjani.ac.id  dengan subjek: Seminar TA 1 – NIM – Nama lengkap. File 

dikirimkan paling lambat H-1 sebelum tanggal seminar pukul 17.00 WIB.  

4. Pelaksanaan menggunakan Zoom meeting sesuai jadwal seminar.  

5. Pastikan koneksi internet stabil sebelum seminar dimulai. Jika daerah anda tidak tercover 

jaringan internet yang stabil, seminar dapat dilakukan di area kampus (menggunakan fasilitas 

internet kampus).  

6. Pakaian yang digunakan untuk Seminar TA 1:  

Laki-laki:   

Baju: kemeja putih berdasi, menggunakan jas almamater 

Perempuan:   

Baju: kemeja putih berdasi, menggunakan jas almamater. Kerudung berwarna hitam (bagi 

yang berhijab)  

Cara Penggunaan Zoom Meeting  

1. Login menggunakan email yang terdaftar pada akun Zoom meeting.  

2. Mengisi meeting ID (jika akses melalui software/situs Zoom Meeting) lalu isi password atau 

klik tautan yang telah diberikan oleh koordinator. 

3. Aktifkan microphone dan video (dengan klik icon 1 dan 2 pada gambar di bawah).  

Icons yang digunakan pada saat seminar berlangsung:  

  

 
  

1 : kontrol microphone  

2 : kontrol video  

3 : Jumlah partisipan yang mengikuti seminar  

4 : Chat, digunakan untuk mengajukan pertanyaan & pengingat waktu   

5 : membagikan layar (menampilkan file powerpoint peserta)  

4. Peserta join 10 menit sebelum jadwal seminar TA 1. Peserta diperbolehkan untuk melihat 

seminar peserta lainnya.  
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5. Mahasiswa dapat melihat seminar TA 1 berlangsung untuk mengisi kartu seminar TA. Tautan 

presensi kehadiran mahasiswa akan dibagikan pada saat seminar.  

   

Catatan:  

1. Tidak diperbolehkan join dalam 2 perangkat, misalnya dari komputer sekaligus dari 

smartphone (bagi peserta diwajibkan akses menggunakan Laptop).  

2. Bagi audience seminar: Jaga microphone dan video dalam keadaan mati selama Anda 

mengikuti seminar, kecuali: hidupkan microphone (juga video jika diinginkan) saat Anda 

diizinkan oleh koordinator.  

  

Cimahi, 9 November 2020 

TU Jurusan Kimia  


