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PROSEDUR PENDAFTARAN SEMINAR/SIDANG/PROGRESS/UJIAN  

UNTUK TUGAS AKHIR/THESIS/DISERTASI  

 

Kegiatan Seminar Proposal dan Sidang untuk Tugas Akhir dan Tesis, serta Progress dan Ujian 
Disertasi merupakan bentuk evaluasi atau assessment terhadap pencapaian mahasiswa.  

Untuk itu, mahasiswa dan dosen pembimbing wajib mengikuti prosedur pendaftaran sebagai berikut  

1. Mahasiswa mengunduh file form pendaftaran yang tersedia pada website TI : 
https://www.its.ac.id/tindustri/unduhan/ 

2. Mahasiswa mengisi Nama Form sesuai dengan evaluasi yang akan diikuti 
(Seminar/Sdang/Progress/Ujian) dan bagian I (identitas) pada form tersebut  

3. Mahasiswa mengirimkan file form pendaftaran yang sudah diisi kepada dosen pembimbing  
4. Dosen pembimbing mengisi Bagian II (usulan jadual evaluasi) dan Bagian III (usulan dosen 

penguji), serta memberikan otentifikasi pada bagian bawah form tersebut.  
5. Dosen mengirimkan form yang sudah diotentifikasi dalam bentuk pdf atau dokumen fisik 

kepada mahasiswa. Jika dokumen berupa fisik maka mahasiswa melakukan scan terhadap 
dokumen tersebut  

6. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online melalui link : 
a. Untuk mahasiswa S1: https://intip.in/FormSemProTAGenap1920 
b. Untuk mahasiswa S2: https://bit.ly/formpendaftaransempro_S2 
c. Untuk mahasiswa S3: http://bit.ly/formpendaftaranprogresdisertasi 

 
7. Mahasiswa mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran 

evaluasi dalam bentuk file atau scan dokumen. Adapun syaratnya adalah: 
a. Seminar proposal  

- Draft proposal TA dalam bentuk pdf 
- Form pendaftaran yang sudah ditandatangani dosen pembimbing 
- Surat keterangan score TOEFL 
- Lembar Kendali (Min 6 kali konsultasi dengan dosen pembimbing) 
- KRSM 
- Transkrip nilai 

b. Sidang Tugas Akhir 
- Draft full TA termasuk lampiran dalam bentuk pdf 
- Form pendaftaran yang sudah ditandatangani dosen pembimbing 
- Surat keterangan score TOEFL min 477 
- Lembar Kendali (Min 12 kali konsultasi dengan dosen pembimbing) 
- KRSM 
- Transkrip nilai 
- Revisi seminar proposal yang sudah ditandatangani oleh semua penguji 

dan pembimbing 
- Booklet kuliah tamu (min 4 kuliah tamu) 

8. Memastikan bahwa semua dosen yang berhak mengajar pada suatu jenjang sudah menjadi  
  



Panduan untuk pimpinan sesi evaluasi 
1. Kunjungi my.its.ac.id , masukkan username dan password yang sama dengan integra  
2. Pilih menu MyITS Classroom. Di my courses, pilih kelas yang sesuai dengan sesi evaluasi yang 

akan diikuti, misal Proposal Tugas Akhir S1 TI, Proposal Tesis S2 TI, dll.  
3. Klik icon gear, klik “turn editing on” 
4. Perhatikan nama section (tanggal bulan jam sesi) yang akan dipimpin sesuai jadual sudah 

disepakati  

5. Pada H-1 melakukan create zoom meeting pada section yang sesuai. Satu zoom meeting 
untuk satu mahasiswa.  

Langkah ini sangat diperlukan untuk men-setting akun pimpinan sesi berubah dari basic 
menjadi licenced. Setting ini akan diupdate setiap hari oleh PIC ITS untuk MyITS Classroom 
untuk keperluan pada hari H saja. 

Langkah ini juga akan membuat kegiatan evaluasi dapat dilakukan secara paralel persis pada 
saat yang bersamaan, seperti halnya ujian offline yang dilakukan pada beberapa ruangan. 
Akun PIC Departemen hanya bisa digunakan untuk meng-create satu sesi evaluasi saja.  

6. Klik tombol “Add an activity or resource”. Pilih Zoom Meeting, lengkapi isian sbb:  

 
 
 
 
 
 
 

 

Isi dengan : Seminar Proposal Nama_Mahasiswa  

Isi dengan : Tanggal dan jam sesi unt mhs tsb 

Estimasi lamanya sesi unt mhs tsb 

Tidak perlu diganti, dibuat seperti default nya saja 

Klik ini untuk mengakhiri setting 



 

 
 

7. Kemudian klik icon zoom meeting yang sudah berhasil 
dibuat 
Dan akan muncul tampilan sbb : 

 
8. Copy link yang ada dan dikirimkan ke tendik akademik, untuk kepentingan sharing dan 

monitring. 
9. Jika waktu sudah menunjukkan saatnya evaluasi dimulai, klik “Start Meeting”. Mohon 

dipastikan semua peserta sudah tergabung dalam meeting.  
10. Jika ada kendala joint meeting via myITS Classroom, maka tendik akademik dapat 

mengirimkan link yang sudah didapatkan dari pimpinan sesi kepada yang bersangkutan.  
11. Selama sesi berlangsung, mencatat masukan dari penguji ke dalam lembar revisi  
12. Memberikan penilaian atas mahasiswa dengan mendownload form yang telah disediakan. 
13. Mengupload form penilaian dan form revisi yang telah diisi dengan cara klik tombol “Add an 

activity or resource”, lalu klik “file” dan beri nama file dengan “form penilaian 
Nama_mahasiswa” dan “form revisi Nama_mahasiswa”. 

14. Klik edit disisi kanan pada file “form penilaian Nama_mahasiswa” yang telah diupload tsb, 
pilih “hide” atau “make unavailable” supaya mahasiswa tidak bisa melihat rincian nilai yang 
sudah diisi. Untuk file “Form Revisi” tidak perlu dilakukan hal ini agar mhs langsung 
mengetahui apa yang harus dikerjakan untuk revisi naskahnya.  

15. Selesai 
 

  

 



Panduan untuk Dosen penguji  
1. Kunjungi my.its.ac.id , masukkan username dan password yang sama dengan integra  
2. Pilih menu MyITS Classroom. Di my courses, pilih kelas yang sesuai dengan sesi evaluasi yang 

akan diikuti, misal Proposal Tugas Akhir S1 TI, Proposal Tesis S2 TI, dll.  
3. Cari nama Section yang sesuai dengan jadual evaluasi yang akan diikuti 
4. Cari icon zoom meeting yang sesuai dengan nama mahasiswa yang akan diuji. Klik join 

meeting untuk bergabung dengan sesi evaluasi.  
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diatas tdk berhasil dilakukan, dosen penguji dapat bergabung meeting melalui link yang 
dibagikan oleh tendik akademik atau pimpinan sesi. 

6. Jika meeting sudah selesai, Klik icon gear, klik “turn editing on” 
7. Memberikan penilaian atas mahasiswa dengan mendownload form yang telah disediakan. 
8. Mengupload form penilaian yang telah diisi dengan cara klik tombol “Add an activity or 

resource”, lalu klik “file” dan beri nama file dengan “form penilaian Nama_mahasiswa”  
9. Klik edit disisi kanan file “Form Penilaian” yang telah diupload, pilih “hide” atau “make 

unavailable” supaya mahasiswa tidak bisa melihat rincian nilai yang sudah diisi.  
10. Selesai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan untuk mahasiswa  
1. Kunjungi my.its.ac.id , masukkan username dan password yang sama dengan integra  
2. Pilih menu MyITS Classroom. Di My courses, pilih kelas yang sesuai dengan sesi evaluasi yang 

akan diikuti, misal Proposal Tugas Akhir S1 TI, Proposal Tesis S2 TI, dll.  
3. Upload file naskah TA/Tesis/Disertasi dalam bentuk pdf di MyITS Classroom sesuai dengan 

section jadual evaluasi, pada hari Minggu menjelang pelaksanaan evaluasi, untuk memberi 
kesempatan pada tim dosen membaca naskah mahasiswa. 

4. Upload file presentasi dalam bentuk pdf di MyITS Classroom sesuai dengan section jadual 
evaluasi, pada minimal H-1.  

5. Pada hari H, kenakan pakaian resmi seperti layaknya seminar dan sidang evaluasi ketika 
dilakukan secara offline 

6. Persiapkan laptop dan koneksi internet dengan baik  
7. Klik zoom meeting yang sudah di-create oleh pimpinan sesi, pada section sesuai jadual 

evaluasi masing-masing mahasiswa. Klik “joint meeting”, dan silahkan diikuti proses evaluasi 
ini sampai selesai.  
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 “form revisi” untuk melakukan perbaikan pada naskah yang dikonsultasikan dengan 
pembimbing. 

9. Selesai 

 

 


