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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Karya ilmiah adalah tugas karya pengkajian/karya penciptaan yang harus diselesaikan
oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studinya pada jenjang diploma
(D3), sarjana (S1), magister (S2) dan doktoral (S3). Tugas akhir merupakan salah satu karya
ilmiah terbesar mahasiswa pada level diploma, skripsi pada level sarjana, tesis pada level
magister, dan disertasi pada level doktoral.
Proses penulisan karya ilmiah tersebut tidak lepas dari peran dosen pembimbing, dosen
penguji, dan jurusan/program studi melalui koordinator-koordinator tugas akhir, skripsi, dan
tesis serta koordinator seminar. Oleh karena itu, peran dari seluruh pihak dan petunjuk
pelaksanaan pembimbingan dijabarkan dalam buku panduan ini.

Namun, dalam

pelaksanaannya, proses pembimbingan dapat berubah mengikuti Surat Edaran dari
Rektor/Dekan/Jurusan untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya penting dan mendesak
seperti bencana alam, wabah penyakit, dan lain lain.

1.2 Tujuan
Adapun tujuan penulisan buku panduan proses pembimbingan pada Fakultas Pertanian
USK ini adalah memudahkan bagi mahasiswa dan dosen untuk mengetahui persyaratan dan
prosedur untuk pengajuan judul penelitian, seminar proposal dan hasil, dan ujian akhir/sidang.
Bagi koordinator tugas akhir/skripsi/tesis dan koordinator seminar, buku panduan ini juga
dapat digunakan untuk mengontrol pelaksanaan proses pembimbingan pada masing-masing
program studi.
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BAB II. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN

2.1 Pengajuan Proposal dan Dosen Pembimbing
a. Pengajuan proposal dan dosen pembimbing oleh mahasiswa dapat dilakukan pada
setiap semester secara terjadwal yang dikoordinir oleh koordinator tugas
akhir/skripsi/tesis.
b. Penetapan dosen pembimbing dilakukan oleh koordinator tugas akhir/skripsi/tesis
berdasarkan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa dan kesesuaian bidang
keahlian dosen dan/atau disampaikan pada rapat program studi yang kemudian
disahkan oleh ketua jurusan/prodi dalam bentuk SK Dosen Pembimbing. Monitoring
penetapan dosen pembimbing dilakukan oleh TPMA setiap semester. Formulir
monitoring dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.2 Dosen Pembimbing
Untuk program studi diploma dan sarjana, dosen pembimbing utama adalah dosen
Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) dari program studi yang sama dengan
mahasiswa yang dibimbingnya, berpendidikan minimal Magister, dan mempunyai jabatan
fungsional minimal Asisten Ahli. Dosen pembimbing anggota adalah dosen Fakultas Pertanian
USK, berpendidikan minimal magister, dan sekurang-kurangnya mempunyai jabatan
fungsional akademik Asisten Ahli. Selain itu, dosen pembimbing anggota juga dapat berasal
dari fakultas, universitas, dan instansi lain dengan fungsional yang setara dosen pembimbing
anggota.
Bagi program studi magister, dosen pembimbing utama adalah dosen tetap Fakultas
Pertanian USK dari program studi yang sama dengan mahasiswa yang dibimbingnya,
berpendidikan Doktor, dan mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor.

Dosen

pembimbing anggota adalah dosen Fakultas Pertanian USK, berpendidikan Doktor, dan
sekurang-kurangnya mempunyai jabatan fungsional Asisten Ahli. Selain itu, dosen
pembimbing anggota juga dapat berasal dari fakultas, universitas, dan instansi lain dengan
pangkat/jabatan yang setara dosen pembimbing anggota.
Dalam satu semester, dosen pembimbing utama dan anggota dapat membimbing
maksimal 10 mahasiswa diploma, 8 mahasiswa sarjana, dan 6 mahasiswa magister. Jumlah
konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 12 kali yang dilakukan sebelum seminar
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proposal/kolokium, seminar hasil, dan sidang. Monitoring dilakukan oleh koordinator seminar
secara berkala.
Tugas dan kewajiban dosen pembimbing utama adalah:
a. Bertanggung jawab terhadap substansi, konsistensi topik, dan pelaksanaan penelitian.
b. Membantu mahasiswa dalam mencari masalah penelitian/lokasi survei yang dijadikan
dasar dalam penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis.
c. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.
d. Mengadakan supervisi ke lokasi percobaan/survei/laboratorium.
e. Penulisan karya ilmiah.

Tugas dan kewajiban dosen pembimbing anggota adalah:
a. Membantu dosen pembimbing utama dalam kegiatan penelitian.
b. Bertanggung jawab terhadap sistematika penulisan sesuai dengan buku panduan penulisan
tugas akhir/skripsi/tesis.

2.3 Jangka Waktu Penelitian dan Penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
a. Jangka waktu penyelesaian penelitian dan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis adalah dua
semester sejak penetapan SK Dosen Pembimbing.
b. Batas waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi/tesis hanya dapat diperpanjang satu semester
dengan alasan atau pertimbangan khusus dari dosen pembimbing dan disetujui oleh ketua
jurusan/program studi.
c. Evaluasi proses pembimbingan dilakukan secara periodik setiap semester oleh koordinator
tugas akhir/skripsi/tesis terhadap pelaksanaan seminar proposal dan seminar hasil.
Evaluasi terhadap pelaksanaan seminar proposal dilakukan setelah satu semester dan
seminar hasil setelah dua semester sejak penetapan SK Dosen Pembimbing.
d. Kemajuan pembimbingan dan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis dapat dilihat pada Buku
Kendali Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis (Lampiran 2).

2.4 Syarat Pengajuan Proposal Penelitian dan Dosen Pembimbing
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada saat pengajuan proposal.
b. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian atau yang setaranya.
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c. Telah mengumpulkan minimal 80 SKS (bagi mahasiswa D3), 95 SKS (bagi mahasiswa
S1), 12 SKS (bagi mahasiswa S2), dengan IPK ≥2, 5 dan tanpa nilai E yang dibuktikan
dengan transkrip nilai yang ditandatangani oleh Wakil Dekan 1.

2.5 Syarat Pendaftaran Seminar Proposal
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah mengumpulkan minimal 80 SKS (bagi mahasiswa D3), 95 SKS (bagi mahasiswa
S1), 12 SKS (bagi mahasiswa S2), dengan IPK ≥ 2,5 dan tanpa nilai E yang dibuktikan
dengan transkrip nilai yang ditanda-tangani oleh Wakil Dekan 1.
c. Proposal penelitian sudah mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing
yang dibuktikan dengan lembar pengesahan/paraf pembimbing pada halaman sampul
bahan yang akan disajikan dalam seminar proposal penelitian.
d. Mahasiswa menunjukkan Buku Kendali Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis ke
koordinator seminar.

2.6 Syarat Pendaftaran Seminar Hasil
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah, dengan IPK ≥ 2,5 (dan tanpa nilai E) yang
dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang ditanda-tangani oleh Wakil Dekan 1.
c. Hasil penelitian sudah mendapatkan persetujuan dari kedua dosen pembimbing yang
dibuktikan dengan lembar pengesahan/paraf pembimbing pada halaman sampul bahan
yang akan disajikan dalam seminar hasil penelitian.
d. Telah mengikuti seminar hasil 8-12 kali (dibuktikan dengan memperlihatkan kartu
seminar mahasiswa pada koordinator seminar). Mahasiswa dapat mengikuti seminar
pada program studi lainnya di Fakultas Pertanian USK.
e. Telah menjadi pembahas seminar hasil mahasiswa di program studi yang bersangkutan
(dibuktikan dengan paraf koordinator seminar pada kartu seminar hasil mahasiswa).

2.7 Penyelenggaraan Seminar Proposal dan Seminar Hasil
a. Mahasiswa mendaftar seminar proposal/hasil ke koordinator seminar dengan
menunjukkan proposal yang yang dibuktikan dengan lembar pengesahan/paraf
pembimbing pada halaman sampul bahan.
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b. Mahasiswa meminta semua formulir pendaftaran seminar proposal/hasil ke bagian
administrasi program studi.
c. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran usulan seminar proposal/hasil dan meminta
persetujuan waktu seminar usulan penelitian kepada komisi pembimbing dan dosen
pembahas/penguji proposal.
d. Mahasiswa mengembalikan semua formulir pendaftaran seminar proposal/hasil yang
sudah diisi dan dilengkapi dengan tanda tangan komisi pembimbing dan dosen
pembahas/penguji ke administrasi prodi selambat-lambatnya lima hari sebelum
pelaksanaan seminar proposal/hasil. Pendaftaran seminar juga dapat dilakukan secara
online melalui Google Form.
e. Pimpinan program studi menetapkan dosen pembimbing, dosen pembahas/penguji,
tempat, dan jadwal seminar berdasarkan usulan koordinator seminar.
f. Seminar proposal/hasil dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala
atau secara virtual pada kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk dilakukan
secara offline.
g. Seminar proposal/hasil dihadiri oleh dosen pembimbing, dosen pembahas/penguji, dan
sekurang-kurangnya sepuluh mahasiswa peserta serta dua mahasiswa pembahas
untuk seminar proposal.
h. Bagian administrasi akademik program studi menyiapkan undangan selambatlambatnya lima hari sebelum pelaksanaan seminar proposal/hasil untuk ditandatangani
oleh ketua program studi.
i. Mahasiswa mengambil undangan seminar di bagian administrasi program studi dan
menyerahkannya beserta proposal atau tugas akhir/skripsi/tesis kepada dosen
pembimbing dan dosen penguji selambat-lambatnya tiga hari sebelum pelaksanaan
seminar.
j. Bagian administrasi akademik menyiapkan sarana penunjang meliputi tempat,
peralatan, LCD projector, dan mengaktifkan genset jika listrik PLN mati.
k. Mahasiswa menyiapkan laptop dan memperbanyak bahan seminar untuk diberikan
kepada peserta seminar.
l. Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi dan mempresentasikan proposal/hasil di
hadapan dosen pembimbing, dosen pembahas/penguji, dan peserta seminar lainnya.
m. Seminar proposal/hasil dipandu oleh Pembimbing Utama.
n. Seluruh peserta seminar harus menanda-tangani daftar hadir.
o. Rincian durasi seminar proposal/hasil:
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Presentasi mahasiswa selama maksimal 15 menit.
Diskusi dan komentar dari dosen pembahas/penguji maksimal 20 menit per dosen dan
maksimal 10 menit per dosen pembimbing.
p. Setelah seminar selesai, dosen pembimbing dan dosen pembahas/penguji memberikan
penilaian tentang kemampuan mahasiswa selama seminar dan kualitas tulisan ilmiah
dengan menggunakan formulir penilaian yang telah disediakan.
q. Formulir penilaian yang telah diisi oleh setiap dosen diserahkan kepada pimpinan
seminar untuk diisi ke dalam berita acara seminar.
r. Berdasarkan hasil evaluasi, pimpinan seminar memutuskan apakah mahasiswa tersebut
layak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak layak, komisi pembimbing dan
pembahas/penguji memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan.
s. Dosen pembimbing dan pembahas/penguji mengisi dan menandatangani berita acara
seminar proposal/hasil.
t. Pimpinan seminar menyerahkan berita acara seminar beserta lampirannya dan daftar
hadir kepada bagian administrasi program studi segera setelah seminar selesai.

2.8 Syarat Pendaftaran Sidang
a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
b. Telah lulus semua mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang telah diprogramkan
pada program studi yang bersangkutan dengan nilai D maksimal 5% dari total SKS
yang diambil dan IPK ≥ 2,5 bagi mahasiswa D3 dan S1, dan ≥ 2,75 bagi mahasiswa S2.
c. Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi/tesis yang telah mendapat persetujuan dari
dosen pembimbing yang dibuktikan dengan lembar pengesahan/paraf pembimbing
pada halaman sampul bahan yang akan disidangkan.
d. Telah melakukan seminar hasil penelitian dan menjadi pembahas seminar sebanyak 2
(dua) kali.
e. Melampirkan Buku Kendali Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
f. Telah menyelesaikan semua persyaratan administrasi, yaitu lunas SPP, bebas pinjaman
di setiap jurusan/program studi, bebas laboratorium, perpustakaan USK, perpustakaan
wilayah, serta bebas pinjaman/tanggungan kepada instansi tempat penelitian/magang
kerja.
g. Telah mendaftar untuk ujian sarjana 5 hari sebelum pelaksanaan sidang.
h. Telah menyerahkan transkrip nilai sementara yang telah disahkan oleh Wakil Dekan 1.
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i. Pada saat pendaftaran ujian tugas akhir/skripsi/tesis, mahasiswa harus menyerahkan:
i) persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dengan kriteria sebagai berikut:
1) Memiliki nilai TOEFL/IELTS/ITP/UEPT/TOEFL-Iike, atau sejenisnya dari
UPT Bahasa USK atau lembaga lain yang diakui oleh USK dengan nilai
minimal 477 atau setara (masa berlaku dapat diabaikan).
2) Mahasiswa yang mendapat nilai A untuk mata kuliah Bahasa Inggris
dinyatakan sudah memenuhi persyaratan kemampuan Bahasa lnggris.
3) Mahasiswa yang menulis laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi dan/atau
pernah presentasi di penemuan ilmiah intemasional dalam Bahasa Inggris
dinyatakan sudah memenuhi persyaratan kemampuan Bahasa Inggris.
4) Mahasiswa yang pemah mengikuti program penukaran mahasiswa di negara
berbahasa lnggris selama minimal satu bulan dinyatakan sudah memenuhi
persyaratan kemampuan Bahasa Inggris.
5) Jika kriteria (1), (2), atau (3) tidak terpenuhi, mahasiswa diharuskan
mengikuti pelatihan Bahasa Inggris/TOEFL preparation oleh UPT Bahasa
USK atau oleh fakultas/pascasarjana dan kemudian wajib mengikuti tes
kemampuan Bahasa Inggris dengan hasil nilai tidak dibatasi.
6) Syarat kemampuan bahasa Inggris harus dipenuhi saat ujian/sidang tugas
akhir atau saat yudisium.
ii) Bukti submit artikel yang telah direview oleh dua orang reviewer minimal pada
jurnal ilmiah tidak terakreditasi (mahasiswa D3 dan S1), dan jurnal nasional Sinta
1/Sinta 2, jurnal international atau prosiding internasional terindeks Scopus
(mahasiswa S2).
iii) Hasil pengecekan similarity index tidak melebihi 30%.
2.8 Penyelenggaraan Sidang
a. Mahasiswa mendaftar sidang ke koordinator tugas akhir/skripsi/tesis dengan
menunjukkan draft tulisan yang telah disetujui oleh kedua pembimbing yang dibuktikan
dengan lembar pengesahan/paraf pembimbing pada halaman sampul bahan yang akan
disidangkan.
b. Mahasiswa meminta semua formulir pendaftaran sidang ke bagian administrasi
program studi.
c. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran sidang dan meminta persetujuan waktu sidang
kepada komisi pembimbing dan dosen penguji.
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d. Mahasiswa mengembalikan semua formulir pendaftaran sidang yang sudah diisi dan
dilengkapi dengan tanda tangan komisi pembimbing dan dosen penguji ke administrasi
program studi selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan sidang. Pendaftaran
sidang juga dapat dilakukan secara online melalui Google Form.

Tim penyelenggara sidang terdiri dari pimpinan/ketua sidang, dosen pembimbing dan
dosen penguji (yang ditetapkan oleh ketua jurusan/program studi). Pimpinan/ketua sidang
adalah dosen wali mahasiswa tersebut. Jika dosen wali telah bertindak sebagai dosen
pembimbing atau dosen penguji maka koordinator tugas akhir/skripsi/tesis dapat menentukan
dosen lainnya sebagai pimpinan/ketua sidang. Sidang/ujian akhir dan hasil keputusannya
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh dosen pembimbing dan dosen penguji. Apabila
salah satu dosen pembimbing/penguji tidak hadir pada saat sidang karena alasan yang disetujui
oleh koordinator tugas akhir/skripsi/tesis, maka dosen pembimbing/penguji tersebut dapat
menjadwalkan sidang/ujian akhir sesuai kesepakatan antara dosen pembimbing/penguji
tersebut dengan mahasiswa yang diuji. Apabila mahasiswa tidak hadir tanpa keterangan pada
jadwal sidang yang telah ditentukan maka dinyatakan gagal.

2.9.1 Tim Penguji Sidang
a. Tim penguji sidang ditetapkan oleh ketua program studi.
b. Susunan tim penguji terdiri dari ketua sidang, pembimbing utama, pembimbing
anggota, penguji utama, dan penguji anggota.
c. Tim penguji adalah tiga orang dosen yang mempunyai bidang ilmu yang berkaitan
dengan isi tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa.
d. Anggota tim penguji dapat berasal dari dosen program studi yang sama, program studi
atau instansi lain dan mempunyai bidang ilmu yang berkaitan dengan isi tugas
akhir/skripsi/tesis mahasiswa.

2.9.2 Rekomendasi Sidang
a. Lulus tanpa perbaikan: tugas akhir/skripsi/tesis diserahkan ke dosen pembimbing
maksimal 7 hari setelah sidang.
b. Lulus dengan sedikit perbaikan: tugas akhir/skripsi/tesis diserahkan ke dosen
pembimbing maksimal 14 hari setelah sidang.
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c. Lulus dengan banyak perbaikan: tugas akhir/skripsi/tesis diserahkan ke dosen
pembimbing maksimal 30 hari setelah sidang.

2.9.3 Pengumuman Rekomendasi Sidang
Pengumuman hasil rekomendasi sidang disampaikan oleh ketua sidang setelah sidang
tersebut dilaksanakan. Seluruh berkas pelaksanaan sidang selanjutnya diserahkan ke
jurusan/program studi segera setelah sidang selesai.

2.9.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Sidang
Koordinator tugas akhir/skripsi/tesis bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang
belum menyelesaikan perbaikan tugas akhir/skripsi/tesis dan melaporkan ke ketua program
studi. Apabila perbaikan tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka
ketua program studi akan mengirimkan surat teguran kepada orang tua/wali.

2.9.5 Pengumuman Nilai Sidang
Pengumuman nilai sidang dikeluarkan oleh jurusan/program studi setelah tugas
akhir/skripsi/tesis yang sudah dijilid dan disahkan oleh dosen pembimbing.
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BAB III. SISTEMATIKA BUKU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN
PENELITIAN

Untuk memudahkan koordinator memantau proses pembimbingan, setiap prodi harus
menyediakan Buku Kendali Proses Pembimbingan Penelitian yang dibagikan ke mahasiswa
setelah penunjukan dosen pembimbing. Lembar konsultasi pembimbingan tersebut harus diisi
pada setiap pertemuan antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Buku kendali tersebut berisi
form dan tabel dengan urutan sebagai berikut:
-

Sampul

-

Lembar kendali koordinator penelitian

-

Lembar konsultasi pembimbingan

-

Daftar publikasi mahasiswa

-

Form permohonan usulan jadwal seminar proposal

-

Form permohonan usulan jadwal seminar hasil

-

Form permohonan usulan jadwal sidang
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Lampiran 1. Contoh Formulir Monitoring Penetapan Dosen Pembimbing
FORMULIR MONITORING PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING

Dosen
Pembimbing

Jumlah
Bimbingan S2
Pembimbing***

Judul Proposal

Kesesuaian
Bidang Keahlian
Pembimbing

Nama
Mahasiswa/NPM

Kesesuaian
Jabfung**

No.

:
:

Pemenuhan
persyaratan*

Hari/Tanggal
Waktu

Catatan
Tindak Lanjut
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Jumlah
Bimbingan S2
Pembimbing***

Dosen
Pembimbing

Kesesuaian
Bidang Keahlian
Pembimbing

Judul Proposal

Kesesuaian
Jabfung**

Nama
Mahasiswa/NPM

Pemenuhan
persyaratan*

No.

Catatan
Tindak Lanjut

*Persyaratan: telah menyelesaikan mata kuliah 120 SKS (bagi mahasiswa D3), 100 SKS (bagi mahasiswa S1), 12 SKS (bagi mahasiswa S2), dengan IPK ≥2, 5 dan
tanpa nilai E
** Pembimbing Utama:
berpendidikan minimal Magister dan mempunyai jabatan fungsional minimal Asisten Ahli (bagi prodi diploma dan sarjana)
berpendidikan Doktor dan mempunyai jabatan fungsional Lektor (bagi prodi magister)
Pembimbing Anggota: minimal Asisten Ahli atau dari instansi lain dengan pangkat/jabatan setara dengan pembimbing anggota
*** Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing maksimum 3 mahasiswa per tahun
Pemeriksa:
Jabatan
Ketua TPMA

Tanda Tangan

Jabatan

Tanda Tangan & Stempel

Ketua Prodi
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Lampiran 2. Contoh Buku Kendali Proses Pembimbingan

BUKU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA

:

NIM

:

NAMA DOSEN PEMBIMBING UTAMA

:

NAMA DOSEN PEMBIMBING ANGGOTA

:

JURUSAN/PROGRAM STUDI …..
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
20…
13

LEMBAR KENDALI KOORDINATOR PENELITIAN

Paraf
No.

Tanggal

Keterangan*
Koordinator Mahasiswa

14

*diisi dengan: Pengajuan Judul, Penetapan Dosen Pembimbing, Penetapan Dosen Penguji,
Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Sidang
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LEMBAR KONSULTASI PENULISAN TESIS
Konsultasi dengan Pembimbing
Paraf
No. Tanggal

Kemajuan Penelitian

Kesimpulan Pertemuan
Pembimbing Mahasiswa
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Nama Jurnal

Edisi,
Volume,
Nomor
Halaman

27

Permohonan Usulan Jadwal Seminar Proposal

Nama

: Maidayana

NIM

: 1305105010012

Judul

: Pengaruh Penambahan Sukrosa dan Pektin terhadap Mutu Fisikokimia
Permen Jelly Srikaya (Annona squamosa L.)

Hari / Tanggal

: Senin, 7 Januari 2019

Waktu

: 10.00 WIB

Pembimbing

: 1. Cut Nilda, S.TP., M.Sc

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

2. Zaidiyah, S.TP., M.S

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

: 1. Eva Murlida, S.TP., M.S c(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

Penguji

2. Fahrizal, S.TP., M.Sc
Ketua Seminar

:

Tanggal Usul Judul

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

**:

Darussalam,
Menyetujui,
Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu
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Permohonan Usulan Jadwal Seminar Hasil

Nama

: Maidayana

NIM

: 1305105010012

Judul

: Pengaruh Penambahan Sukrosa dan Pektin terhadap Mutu Fisikokimia
Permen Jelly Srikaya (Annona squamosa L.)

Hari / Tanggal

: Senin, 7 Januari 2019

Waktu

: 10.00 WIB

Pembimbing

: 1. Cut Nilda, S.TP., M.Sc

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

2. Zaidiyah, S.TP., M.S

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

: 1. Eva Murlida, S.TP., M.S c(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

Penguji

2. Fahrizal, S.TP., M.Sc
Ketua Seminar

:

Tanggal Usul Judul

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

**:

Darussalam,
Menyetujui,
Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu
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Permohonan Usulan Jadwal Sidang

Nama

: Maidayana

NIM

: 1305105010012

Judul

: Pengaruh Penambahan Sukrosa dan Pektin terhadap Mutu Fisikokimia
Permen Jelly Srikaya (Annona squamosa L.)

Hari / Tanggal

: Senin, 7 Januari 2019

Waktu

: 10.00 WIB

Pembimbing

: 1. Cut Nilda, S.TP., M.Sc

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

2. Zaidiyah, S.TP., M.S

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

: 1. Eva Murlida, S.TP., M.S c(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

Penguji

2. Fahrizal, S.TP., M.Sc
Ketua Sidang

:

Tanggal Usul Judul

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

(Setuju/Tidak Setuju*) (

)

**:

Darussalam,
Menyetujui,
Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Nama
NIP

*) Coret yang tidak perlu
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FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
Pembimbingan Penelitian
Kode: 001/UN11.1.5/PG.00/2021

Tanggal dikeluarkan: 28 Desember 2021

Tanggal revisi: -

Nomor revisi: -

Tujuan

Definisi

Ruang Lingkup

Pengguna

Referensi

Dokumen terkait

: Prosedur pembimbingan tugas akhir ini ditujukan untuk
menjelaskan proses tata cara pengajuan dan pelaksanaan
pembimbingan penelitian tugas akhir, skripsi, dan tesis pada
setiap Program Studi di Fakultas Pertanian Universitas Syiah
Kuala.
: 1) Tugas akhir, skripsi, dan tesis adalah salah satu karya
ilmiah tertulis yang merupakan hasil penelitian mahasiswa
2) Penetapan pembimbing tugas akhir, skripsi, atau tesis
adalah proses penunjukan pembimbing tugas akhir, skripsi,
dan tesis mahasiswa oleh ketua Program Studi.
3) Pembimbing tugas akhir, skripsi, atau tesis adalah dosen
yang telah diberikan kewenangan untuk membimbing
mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi,
atau sebagai syarat dalam penyelesaian studi yang terdiri
dari pembimbing utama dan pembimbing anggota.
4) Tugas dan tanggung jawab pembimbing adalah melakukan
segala kegiatan yang berhubungan dengan proses
pembimbingan tugas akhir, skripsi, atau tesis mulai dari
penyusunan proposal penelitian, penelitian, seminar hasil
dan ujian akhir mahasiswa
5) Proses pembimbingan dilakukan sejak penetapan
pembimbing sampai dengan pengesahan tugas akhir,
skripsi, atau tesis.
: Prosedur ini meliputi prosedur pembimbingan penelitian tugas
akhir, skripsi, dan tesis pada setiap Program Studi di Fakultas
Pertanian Universitas Syiah Kuala.
:

2. Dosen Pembimbing Penelitian
3. Mahasiswa
4. Koordinator Penelitian
5. Koordinator Seminar
6. TPMA
: 1) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa;
2) Buku Panduan Akademik Fakultas Pertanian Universitas
Syiah Kuala.
: Buku Panduan Akademik
Buku Panduan Kurikulum
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FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
Pembimbingan Penelitian
Kode: 001/UN11.1.5/PG.00/2021

Tanggal dikeluarkan: 28 Desember 2021

Tanggal revisi: -

Nomor revisi: -

PROSEDUR PEMBIMBINGAN PENELITIAN
1) Mahasiswa yang telah memperoleh persetujuan judul proposal tugas akhir/skripsi/tesis
dan penetapan komisi pembimbing dapat mengunduh Buku Kendali Pembimbingan
Tugas Akhir/Skripsi/Tesis di website program studi atau meminta pada bagian
administrasi program studi.
2) Mahasiswa wajib mengisi Buku Kendali Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
untuk setiap bimbingan dengan komisi pembimbing. Buku Kendali Pembimbingan
Tugas Akhir/Skripsi/Tesis disediakan oleh program studi.
3) Mahasiswa dan komisi pembimbing menetapkan dan menyepakati jadwal
pembimbingan.
4) Mahasiswa secara aktif berkonsultasi ke komisi pembimbing pada jadwal yang
disepakati dan pada setiap kegiatan bimbingan mahasiswa dan komisi pembimbing
mengisi dan memaraf buku kendali bimbingan sebagai bentuk dokumentasi proses
pembimbingan.
5) Komisi pembimbing menyetujui proposal penelitian tugas akhir/skripsi/tesis
mahasiswa untuk melaksanakan seminar proposal penelitian pada waktu yang telah
terjadwal.
6) Mahasiswa mendaftar dan melaksanakan seminar proposal penelitian di program studi
dan selanjutnya dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan penelitian tugas
akhir/skripsi/tesis.
7) Program studi melalui koordinator tugas akhir/skripsi/tesis dan koordinator seminar
melakukan pemantauan kegiatan pembimbingan melalui Buku Kendali
Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis pada setiap semester.
8) Penelitian dapat dilaksanakan di daerah/wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan
penelitian dan disetujui oleh komisi pembimbing.
9) Kegiatan penelitian wajib didokumentasikan proses/kegiatan penelitiannya dan dalam
buku catatan harian penelitian (format Log-Book disediakan program studi).
10) Mahasiswa berupaya untuk menyelesaikan tugas akhir, skripsi, atau tesis dalam waktu
2-3 semester dimulai sejak SK penunjukan komisi pembimbing.
11) Jika sampai satu semester pertama belum ada kemajuan proses penelitian maka
program studi dapat meninjau kembali usulan proposal tersebut.
12) Mahasiswa yang telah selesai melaksanakan penelitian, secepatnya menyusun artikel
untuk publikasi pada jurnal ilmiah, untuk bahan seminar hasil penelitian dan
menyusun naskah tugas akhir/skripsi/tesis.
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FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
Pembimbingan Penelitian
Kode: 001/UN11.1.5/PG.00/2021

Tanggal dikeluarkan: 28 Desember 2021

Tanggal revisi: -

Nomor revisi: -

DIAGRAM ALIR
Kegiatan
1. Mendaftar
Usulan
TA/Skripsi/Tesis
pada Prodi

Mahasiswa

Unit yang Terlibat
Dosen
Ketua
Pembimbing
Prodi

1

1

2. Admin Prodi
Memeriksa
Kelengkapan
berkas ususlan
TA/Skripsi/Tesis

2

3. Menentukan dan
Mengeluarkan
SK untuk
Pembimbing
utama dan
anggota
4. Mahasiswa
Membawa SK
pada
Pembimbing
5. Mahasiswa
menyerahkan
form persetujuan
judul pada
pembimbing

6. Pelaksanaan
Penelitian

Admin Waktu
Prodi

3

4

5

6

4

1 jam

Slip SPP,
Transkrip Nilai,
dan KRS
semester
berjalan.

5 hari

3
5 hari

SK Pembimbing

1 hari

SK Pembimbing

1 hari

Form
Persetujuan
Judul

5

6

Dok.
Terkait

maks 2
smt

Draft
TA/Skripsi/Tesis
dan Buku
Kendali
Bimbingan
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