
 PEMBUATAN SK DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 
 

 

1. TUJUAN 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan ujian sidang sarjana program studi S1 

dilingkungan Fakultas Peternakan 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini berlaku dalam kegiatan pelaksanaan ujian sidang sarjana program 

studi S1 dilingkungan Fakultas Peternakan IPB 

 

3. PENGERTIAN/DEFINISI 

3.1. Tugas akhir program sarjana adalah tugas mandiri berupa penelitian 

yang diselesaikan oleh mahasiswa program sarjana tingkat akhir sebagai 

bagian persyaratan kelulusan dalam bentuk penelitian di laboratorium 

atau di lapangan yang mencakup tahap persiapan penelitian 

(penyusunan proposal, sidang komisi pembimbing, persetujuan proposal 

oleh kepala bagian), pelaksanaan penelitian, penulisan skripsi hingga 

ujian akhir sidang sarjana 

3.2. Penelitian adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan 

empiric, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang 

memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berupa percobaan 

laboratorium, percobaan lapangan atau survey lapangan. 

3.3. Skripsi adalah laporan tertulis tugas akhir berupa karya ilmiah untuk 

meningkatkan kemampuan analisis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah 

3.4. Ujian akhir sidang sarjana adalah ujian komprehensif secara lisan oleh tim 

penguji yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa program sarjana 

sebagai evaluasi akhir untuk penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa 

tersebut dari program sarjana 

3.5. Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa adalah 1 orang dosen tetap 

departemen sebagai pembimbing utama dan dapat ditambah dengan 

pembimbing anggota yang berasal dari dalam departemen atau dari 

luar departemen di IPB atau dari instansi lain yang ditetapkan oleh Dekan 



berdasarkan usulan departemen untuk membimbing dalam pelaksanaan 

tugas akhir mahasiswa 

3.6. Dosen pembimbing utama adalah dosen tetap di departemen yang 

ditetapkan oleh SK Dekan sebagai Pembimbing Utama dalam 

pelaksanaan tugas akhir mahasiswa. 

3.7. Pembimbing anggota adalah seseorang baik yang berasal dari 

departemen maupun luar departemen dan ditetapkan oleh Dekan untuk 

membantu dosen pembimbing utama dalam pelaksanaan dan 

penyelesaian tugas akhir mahasiswa 

3.8. Penguji ujian sidang akhir sarjana adalah tim penguji yang terdiri dari 

dosen pembimbing dan 1 dosen penguji luar. 

3.9. Dosen penguji luar adalah dosen tetap dari program studi yang sama 

yang memiliki kepakaran yang berbeda dengan bidang yang dikaji atau 

dari luar program studi di IPB atau dari instansi lain yang memiliki 

kepakaran yang sama dengan bidang yang dikaji yang ditunjuk oleh 

Ketua Program Studi untuk menguji mahasiswa pada ujian akhir sidang 

sarjana 

3.10. GKM adalah Gugus Kendali Mutu yang bertugas dalam melaksanakan 

proses pengendalian mutu akademik di departemen 

3.11. Panitia ujian sidang adalah anggota GKM 

3.12. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang 

diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti pendidikan di IPB. 
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5. KETENTUAN UMUM 

5.1. Pembimbing tugas akhir dan penguji sidang mahasiswa program sarjana 

minimum bergelar master (S2) 

5.2.  Ujian Sidang Sarjana hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa 

telah lulus seluruh mata kuliah yang ditetapkan, lulus seminar dan 

menyelesaikan sekurang-kurangnya 138 – 140 SKS dengan IPK ≥ 2.00 

(untuk setiap kompetensi) tanpa nilai E 

5.3. Penyempurnaan skripsi selambat-lambatnya 3 bulan setelah ujian skripsi 

dilaksanakan 

5.4. Kelulusan mahasiswa sebagai sarjana beserta predikat kelulusannya 

diputuskan oleh Dekan 

5.5. Predikat kelulusan mahasiswa mengikuti Panduan Program Sarjana IPB 

5.6. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan berhak 

mendapatkan surat keterangan lulus dan mengikuti wisuda IPB 

 

6. PROSEDUR  

6.1 Ketua Departemen mengajukan usulan penerbitan SK Pembimbing 

Akademik kepada Dekan FAPET  

6.2 Dekan menerima usulan, dan mendisposisikan kepada Wadek 

Akademik untuk ditindaklanjuti 

6.3 Wadek Akademik menerima disposisi dan mendisposisikan kembali 

kepada KTU untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 

6.4 KTU membuat Draft Surat Keputusan Dekan FAPET tentang 

Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik berikut lampiran, 

menyampaikan kepada Sekdep untuk diberikan paraf. 

6.5 Sekdep menerima dan memberi paraf pada lampiran SK, selanjutnya 

menyerahkan kepada Dekan/Wakil Dekan Akademik untuk 

ditandatangani.   

6.6 Dekan menerima, meneliti dan menandatangani SK sedangkan Wakil 

Dekan menandatangani Salinan SK, selanjutnya dikembalikan kepada 

Staf Administrasi bagian surat-menyurat. 

6.7 Staf Administrasi bagian surat-menyurat mendistribusikan Salinan SK 

kepada Pejabat sesuai tembusan surat, sedangkan SK yang asli 



disimpan sebagai arsip. 

6.8 Departemen menerima Salinan SK, diarsipkan dan didistribusikan 

kepada dosen.  

 

7. BAGAN ALIR PROSEDUR 

BAGAN ALIR PROSES

KADEP/SEKDEP KTU ADM FAKULTASDEKAN/WADEK

MULAI

Mengajukan 

usulan penerbitan 

SK PA

Dokumen usulan 

SK PA

Menerima usulan, 

disposisi

Terima disposisi, 

membuat draf SK

Disposisi

Terima draf SK, 

verifikasi, memberi 

paraf

Draf SK

Draf SK

Tandatangani SK 

PA

Distribusi salinan 

SK, mengarsipkan

SK Dekan

Menerima salinan 

SK, distribusi ke 

dosen, 

mengarsipkan

Copy SK

Selesai

Copy SK

 

8. WAKTU PELAKSANAAN :  Setiap awal semester, selambat-lambatnya 30 hari 

kerja pada saat semester berjalan.  

 

DEKAN/WADEK AK 


