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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT yang memperkenankan kita menyelesaikan 

penyusunan buku Pedoman Tugas Akhir Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Sriwijaya. Kami memandang pentingnya penerbitan tugas akhir ini 

sebagai dasar dan acuan bersama untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi 

terutama dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program S1, S2 dan S3 secara 

konsisten, sistematis untuk menjamin proses, luaran dan dampak pendidikan yang 

bermutu. Penerbitan buku pedoman ini adalah bagian dari upaya FMIPA Universitas 

Sriwijaya meningkatkan mutu pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan sebagai 

agenda pokok Fakultas. 

Pedoman Tugas Akhir merupakan hal yang penting untuk menjamin tugas akhir di 

FMIPA Universitas Sriwjaya yang akuntabel dan bermutu. Selain itu, buku pedoman ini 

menjadi acuan bagi perencanaan program dan kegiatan tugas akhir bagi mahasiswa, 

dosen pembimbing dan pedoman program study dalam melaksanakan tugasnya agar 

bersama-sama menjaga dan menjamin mutu pendidikan di FMIPA Universitas Sriwijaya. 

Pemberlakuan pedoman ini melalui Surat Keputusan Dekan No: 

392/UN9.FMIPA/TU.SK/2021 menjadikan buku pedoman ini mengikat seluruh sivitas 

akademika di FMIPA Universitas Sriwijaya. Dengan pedoman ini diharapkan pelaksanaan 

tugas akhir lebih baik dan lancar, atmosfir akademik lebih kondusif. 

Buku Pedoman ini masih memerlukan berbagai masukan dan saran agar dapat 

mencapai tujuannya menjadi acuan penyelenggaraan tugas akhir yang bermutu di FMIPA 

Universitas Sriwijaya. Kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif untuk 

perbaikan dan peningkatan Pedoman Tugas Akhir FMIPA Universitas Sriwijaya di masa 

mendatang. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun yang telah menyelesaikan 

tugasnya, sehingga Buku Pedoman Tugas Akhir  ini dapat diterbitkan. Semoga Pedoman 

Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

Indralaya, 10 September 2021  

Dekan FMIPA Universitas Sriwijaya, 

 

  dto 

 

  Hermansyah, S.Si., M.Si., Ph.D 

NIP. 197111191997021001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Tugas akhir merupakan bagian dari kurikulum di Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya (FMIPA UNSRI) yang harus ditempuh oleh 

setiap mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh  gelar sarjana berupa skripsi, 

gelar magister berupa tesis dan gelar doktor berupa disertasi. Pelaksanaan tugas 

akhir merupakan proses berpikir dan bekerja mahasiswa secara mandiri dalam 

rangka melatih dan mengembangkan kemampuan benalar mahasiswa sebagai 

sarana untuk mengkristalisasikan kaidah-kaidah iliniah pada jenjang akademik. 

Tugas akhir merupakan latihan bagi mahasiswa untuk mencari kebenaran secara 

ilmiah, memupuk dan mengembangkan keterampilan nalar serta kreativitas. Selain 

itu tugas akhir dimaksudkan untuk melatih seorang calon sarjana membiasakan diri 

menulis suatu karya ilmiah, dengan harapan seorang sarjana, magister dan doktor 

yang dihasilkan mempunyai pola pikir, perilaku, dan tindakan sebagai seorang 

ilmuwan. Agar pelaksanaan tugas akhir dapat berjalan dengan baik, maka perlu 

disusun Buku Pedoman Tugas Akhir sebagai panduan atau acuan yang harus 

diikuti oleh civitas akademika FMIPA UNSRI. 
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BAB II 

DEFINISI DAN PENGERTIAN 

Bidang Studi : Disiplin ilmu yang terkait dengan salah satu jurusan 

di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya. 

Bidang Ilmu   Bagian atau cabang ilmu yang ada di dalam suatu 

bidang studi tertentu. 

Pembimbing  Dosen yang ditugaskan membimbing mahasiswa 

yang melaksanakan tugas akhir dengan Surat 

Keputusan Dekan. 

Tugas Akhir  Bagian dari kurikulum yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjananya. 

Pembahas  Dosen yang ditugaskan oleh jurusan untuk 

memberikan pertimbangan atau saran perbaikan 

pada saat seminar tugas akhir mahasiswa. 

Seminar  Presentasi ilmiah oleh mahasiswa untuk memperoleh 

saran perbaikan dalam menyelesaikan tugas 

akhirnya. 

Penguji 

 

 Dosen yang ditugaskan dengan Surat Keputusan 

Dekan untuk menguji dan memberikan nilai pada saat 

sidang sarjana. 

Sidang Sarjana   Ujian atau evaluasi belajar tugas akhir bagi 

mahasiswa di 

 hadapan penguji. 

Sidang Magister  Ujian atau evaluasi belajar tugas akhir bagi 

mahasiswa program Magister di  hadapan penguji. 

Sidang Doktor  Ujian atau evaluasi belajar tugas akhir bagi 

mahasiswa program Doktor di  hadapan penguji. 

Proposal Skripsi  Usulan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa dan 

disetujui oleh pembimbing. 
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Proposal Thesis  Usulan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa 

program magister dan disetujui oleh pembimbing. 

Proposal Disertasi  Usulan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa 

program dokstor dan disetujui oleh komisi 

pembimbing (Promotor dan co-promotor). 

Draft  Skripsi  Laporan tugas akhir mahasiswa program sarjana 

berupa karya tulis ilmiah yang merupakan laporan 

hasil penelitian secara lengkap yang akan diujikan 

dalam sidang sarjana. 

Draft  Thesis  Laporan tugas akhir mahasiswa program magister 

berupa karya tulis ilmiah yang merupakan laporan 

hasil penelitian secara lengkap yang akan diujikan 

dalam sidang magister. 

Draft  Disertasi  Laporan tugas akhir mahasiswa program doktor 

berupa karya tulis ilmiah yang merupakan laporan 

hasil penelitian secara lengkap yang akan diujikan 

dalam sidang doktor. 

Yudisium  Penentuan nilai dan predikat kelulusan mahasiswa 

pada akhir  masa  studi. 
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BAB III 

TUJUAN, FUNGSI DAN BOBOT TUGAS AKHIR 

 Tujuan 

Tujuan tugas akhir program sarjana (Skripsi) adalah memberikan pengalaman 

belajar kepada mahasiswa agar mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu, 

pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang keahliannya setara dengan level 

6 (enam) KKNI, yaitu untuk: 

a. penyelesaian masalah prosedural dan beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; 

b. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data; dan 

c. memberi petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri atau 

berkelompok. 

Tujuan tugas akhir  mahasiswa program magister (Tesis) adalah memberi 

pengalaman belajar Mahasiswa agar mampu menggunakan pendekatan inter atau 

multidisplin, setara level 8 (delapan) KKNI, yaitu untuk: 

a. masalah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang menyelesaikan 

keilmuannya; 

b. mengembangkan pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang keilmuan 

atau praktik profesionalnya hingga menghasilkan karya intelektual yang inovatif 

dan teruji; dan 

c. mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan 

keilmuannya yang diakui secara nasional dan internasional. 

Tujuan tugas akhir  mahasiswa program Doktor (Disertasi) adalah memberi 

pengalaman belajar kepada Mahasiswa agar mampu menggunakan pendekatan inter, 

multi, dan transdisipliner, setara level 9 (sembilan) KKNI, yaitu untuk: 

a. menyelesaikan masalah ilmu, pengetahuan teknologi, dan atau seni dalam bidang 

keilmuannya; 

b. mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni untuk menghasilkan karya 

intelektual yang kreatif, original dan teruji dalam bidang keilmuannya melalui riset; 

dan 

c. mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia yang diakui nasional dan 
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internasional. 

 Fungsi 

Tugas Akhir merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sesuai 

dengan bidang studi yang berbentuk Skripsi, memperoleh gelar magister sesuai 

dengan bidang studi yang berbentuk Tesis dan memperoleh gelar doktor sesuai 

dengan bidang studi yang berbentuk Disertasi. 

 Bobot 

Tugas akhir mahasiswa sarjana memiliki bobot 6 (enam) satuan kredit semester 

(sks), artinya seorang mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhirnya 

dalam jangka waktu (6 sks • 170 menit/ sks / minggu 20 minggu) = 20.400 menit atau 

setara 340 jam dalam satu semester. 

Tugas akhir mahasiswa magister memiliki bobot 8 (delapan) satuan kredit 

semester (sks), artinya seorang mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas 

akhirnya dalam jangka waktu (8 sks • 170 menit/ sks / minggu 20 minggu) = 27.200 

menit atau setara 453 jam dalam satu semester. 

Tugas akhir mahasiswa doktor memiliki bobot 10 (sepuluh) satuan kredit semester 

(sks), artinya seorang mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhirnya 

dalam jangka waktu (10 sks • 170 menit/ sks / minggu 20 minggu) = 34.000 menit atau 

setara 567 jam. 
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BAB IV 

SUBSTANSI DAN KETENTUAN DASAR TUGAS AKHIR 

4.1 Substansi Tugas Akhir 

Substansi Tugas Akhir untuk setiap Program Studi di lingkungan FMIPA 

Universitas Sriwijaya disesuaikan dengan jenjang KKNI yang berlaku. Sesuai 

Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas 

Sriwijaya yang mengacu pada SN-Dikti, maka program sarjana, magister, doktor di 

lingkungan FMIPA Universitas Sriwijaya harus melaksanakan bentuk pembelajaran 

berupa penelitian, pengembangan, atau perancangan. 

Bagi Program Sarjana, Tugas akhir adalah dalam bentuk Skripsi yang 

merupakan  laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran penelitian, pengembangan 

ataupun perancangan, memberikan pengalaman belajar (academic exercise) kepada 

mahasiswa agar mahasiswa berpikir logis, ilmiah, kritis, inovatif, dan kreatif berbasis 

data dalam menyelesaikan masalah sederhana pada bidang studinya. Data yang 

digunakan dapat berupa data primer dan atau data sekunder, baik data kuantitatif dan 

atau kualitatif yang diolah dan dianalisis menggunakan pendekatan dan metode ilmiah. 

Selama pelaksanaan tugas akhir, mahasiswa program sarjana juga belajar dan dilatih 

untuk menjaga karyanya dari kecurangan akademik berupa plagiasi, falsifikasi data, 

dan atau fabrikasi data. 

Bagi Program Magister, Tugas akhir adalah dalam bentuk Tesis yang merupakan 

laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran penelitian, pengembangan ataupun 

perancangan yang didasarkan pada perolehan, pengolahan dan analisis data primer 

yang dilakukan menggunakan pendekatan dan metode ilmiah. Data primer dapat 

diperkuat oleh data sekunder. Data diolah, dianalisis dan dikelola secara ilmiah 

menggunakan pendekatan multi dan interdisiplin. Mahasiswa menggunakan 

pengalaman penelitiannya dan kesimpulan penelitiannya dimanfaatkan untuk 

mengembangkan ilmu, pengetahuan dan atau teknologi.  Selama pelaksanaan tugas 

akhir ini, mahasiswa program magister dipastikan mampu menjaga karyanya dari 

kecurangan akademik berupa plagiasi, falsifikasi data, dan atau fabrikasi data. 

Bagi Program Doktor, Tugas akhir adalah dalam bentuk Disertasi yang 

merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran penelitian, 

pengembangan ataupun perancangan yang didasarkan terutama pada data primer 
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yang diperoleh, diolah, dianalisis menggunakan pendekatan multi, inter, dan 

intradisiplin ilmu untuk menghasilkan kebaruan dalam bidang ilmu, pengetahuan dan 

atau teknologi yang ditekuninya. Dalam pelaksanaan penelitian ini, mahasiswa 

program doktor memperoleh pengalaman merencanakan dan memimpin penelitian, 

mengelola data sesuai standar pengelolaan data ilmiah untuk mencegah pelanggaran 

etika akademik seperti plagiasi, falsifikasi data, dan fabrikasi data. 

4.2 Ketentuan Dasar dan Pelaksanaan Tugas Akhir 

Persiapan pelaksanaan kegiatan akademik pada akhir program dapat mulai 

dilakukan paling cepat semester 5 (lima) untuk skripsi program sarjana, dan semester 

1 (pertama) untuk tesis program magister dan disertasi program doktor.  

Bagi program sarjana, penyiapan data dapat dilakukan lebih awal apabila terlibat 

atau ikut serta dalam penelitian dosen FMIPA Universitas Sriwijaya, dengan 

kesepakatan bahwa sebagian data penelitian dosen digunakan untuk penelitian 

mahasiswa program sarjana. Kesepakatan ini dilakukan oleh dosen peneliti dan 

mahasiswa yang terlibat. Dosen peneliti dapat diusulkan sekaligus menjadi 

pembimbing tugas akhir mahasiswa yang terlibat. Pelaksanaan kegiatan pada tahap 

awal ini tidak diberi bobot sks dan akan diperhitungkan/dimasukkan dalam bobot sks 

proyek akhir mahasiswa program sarjana. Sebelum mulai dilaksanakan, kegiatan 

penelitian dan kesepakatan bersama ini harus dilaporkan kepada kajur/koorprodi agar 

terdokumentasi dan kegiatan ini melembaga. 

Proses pembimbingan antara mahasiswa dan pembimbing/promotor harus 

berjalan dengan baik, efektif, dan terjadwal. Masa pembimbingan Tugas Akhir 

(Skripsi/Tesis/Disertasi) dilakukan secara intensif dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Masa pembimbingan Skripsi untuk program Sarjana adalah 1 (satu) semester. 

2. Masa pembimbingan Tesis untuk program Magister adalah 2 (dua) semester.  

3. Masa pembimbingan Disertasi untuk program Doktor adalah dimulai dari penulisan 

proposal penelitian pada semester I sampai dengan selesainya studi mahasiswa 

yang bersangkutan di semester ke-6. 

4. Jika Masa bimbingan Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, dan Disertasi) perlu 

diperpanjang satu semester, dosen pembimbing/promotor mengusulkan 

perpanjangan masa bimbingan tugas akhir kepada Dekan  melalui ketua Jurusan 

atau Koordinator Program Studi. Usulan perpanjangan disertai dengan 
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keterangan: a)  alasan perpanjangan; dan b) rencana tahap dan jadwal waktu 

penyelesaian Skripsi, Tesis, dan Disertasi. 

5. Dalam hal terjadi perubahan topik penelitian yang berbeda untuk tugas akhir, maka 

mahasiswa melalui pembimbing harus melaporkan ke tim pembahas dan 

jurusan/prodi untuk mempertimbangkan apakah diperlukan seminar proposal 

ulang. 

6. Dalam proses pembimbingan, mahasiswa dapat mengusulkan pergantian 

pembimbing/promotor dengan permohonan tertulis dari mahasiswa setelah 

didahului pembicaraan antara kajur/koprodi, mahasiswa dan 

pembimbing/promotor. Usulan pergantian pembimbing/promotor disampaikan 

mahasiswa kepada koordinator program studi. Koordinator program studi 

meneruskan permohonan ini kepada Dekan. 

7. Dalam proses pembimbingan, dosen pembimbing/promotor dapat mengusulkan 

penghentian layanan bimbingan kepada mahasiswa tertentu dengan permohonan 

tertulis dari dosen setelah didahului pembicaraan antara kajur/koprodi, mahasiswa 

dan pembimbing/promotor. Usulan penghentian layanan bimbingan disampaikan 

ke kajur/korprodi dan  kajur/korprodi meneruskan permohonan ini kepada Dekan. 

8. Apabila masa pembimbingan Tugas Akhir termasuk (Skripsi/Tesis/Disertasi) telah 

berakhir dan masa studi yang tersisa tidak memadai sesuai ketentuan untuk 

menyelesaikan studi atau Skripsi/Tesis/Disertasi, mahasiswa dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan masa studi kepada Rektor disertai dengan keterangan: 

a) alasan perpanjangan; dan b) rencana tahap dan jadwal waktu penyelesaian 

Skripsi, Tesis, dan Desertasi. Permohonan harus atas pengetahuan dan jaminan 

pembimbing/promotornya. 

9. Mahasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa penyelesaian tugas 

akhirnya melalui koordinator program studi. Selanjutnya koordinator program studi 

meneruskan permohonan ini kepada Dekan. 

10. Pemberian izin perpanjangan masa penyelesaian studi dan Skripsi/Tesis/Disertasi 

tidak boleh melebihi ketentuan masa studi yang telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 
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Apabila kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan MBKM lainnya 

dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan penelitian, perancangan atau 

pengembangan (Skripsi) dalam rangka penerapan Kampus Merdeka, bobot sks-nya 

ditetapkan berdasarkan: 

a. bobot capaian pembelajaran yang akan diraih dari kegiatan pembelajaran; dan 

b. durasi (lama waktu) pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Perhitungan sks berdasarkan waktu/lama pelaksanaan adalah: 

a. Kegiatan belajar 170 menit/sks/minggu dan dilaksanakan minimal 16 minggu; atau 

b. Kegiatan belajar 40 jam/minggu dihitung sebagai 1 (satu) sks. 

Bobot sks kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara terintegrasi atau 

dalam rangka implementasi Kampus Merdeka maksimum 20 (dua puluh) sks/semester 

dan maksimal dilaksanakan selama 2 (dua) semester. 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan MBKM 

lainnya atau penelitian, perancangan/pengembangan dapat dilakukan secara 

terintegrasi dengan luaran berupa skripsi. Apabila bentuk pembelajaran pengabdian 

kepada masyarakat atau kegiatan MBKM lainnya dilakukan secara terintegrasi dengan  

penelitian, perancangan/pengembangan (Skripsi), maka setiap kegiatannya dinilai dan 

nilainya dilaporkan secara tertulis sesuai capaian pembelajaran yang diraih. Laporan 

kegiatan disusun berdasarkan pedoman penulisan laporan yang ditetapkan. 

4.3 Luaran dan Pelaporan Skripsi, Tesis dan Disertasi 

Kegiatan Tugas Akhir pada suatu program study yang meliputi skripsi, tesis dan 

disertasi harus menghasilkan luaran yang ditentukan minimal sesuai ketentuan pada 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain luaran minimal yang wajib dipenuhi, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya menetapkan 

luaran prestasi sesuai Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Luaran Minimal dan Luaran Prestasi Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

Program Bentuk 

Laporan 

Luaran Minimal Luaran Prestasi*) 

Sarjana Skripsi Diunggah pada laman 
Universitas Sriwijaya 
sesuai ketentuan. 

mampu menyelesaikan studi 
maksimum 8 (delapan) semester dan 
mempublikasikan minimal 1 (satu) 
artikel ilmiah pada: 
a. Jurnal setara SINTA 4, atau 
b. prosiding internasional bereputasi, 

atau 
c. jurnal internasional bereputasi 

Magister Tesis Abstrak tesis diunggah 
di laman Universitas 
Sriwijaya dan minimal 
1 (satu) artikel ilmiah 
pada Jurnal 
Internasional 
bereputasi (minimal 
status diterima atau 
accepted) atau 1 (satu) 
artikel ilmiah yang 
dipublikasikan 
(published) pada 
Jurnal Ilmiah Nasional 
terakreditasi setara 
SINTA 4 

mampu menyelesaikan program 
belajarnya dalam maksimum 4 
(empat) semester, dan 
mempublikasikan artikel ilmiah 
(published) dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. 2 (dua) artikel pada jurnal 

internasional setara minimal Q4, 
atau 

b. 1 (satu) artikel pada jurnal 
internasional setara minimal Q4 
dan 1 (satu) artikel pada prosiding 
internasional yang diterbitkan oleh 
penerbit bereputasi; atau 

c. 1 (satu) artikel pada jurnal 
internasional setara minimal Q4 
dan 1 (satu) artikel pada jurnal 
nasional terakreditasi minimal 
setara SINTA 4 

Doktor Disertasi Abstrak disertasi 
diunggah di laman 
Universitas Sriwijaya 
dan minimal 1 (satu) 
artikel ilmiah yang 
dipublikasikan 
(published) pada jurnal 
ilmiah internasional 
setara Q3. 

mampu menyelesaikan program 
belajarnya dalam maksimum 6 
(enam) semester dan 
mempublikasikan artikel ilmiah 
(published) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. minimal 3 (tiga) artikel ilmiah 

yang dipublikasi dengan rincian 1 
(satu) artikel ilmiah pada jurnal 
internasional setara SINTA 3 dan 
1 (satu) artikel pada jurnal 
internasional setara minimal Q3, 
dan 1 (satu) artikel pada 
prosiding internasional yang 
diterbitkan oleh penerbit 
bereputasi, atau 

b. 2 (dua) artikel ilmiah pada jurnal 
internasional setara minimum 
Q2. 
 

Skripsi, tesis, atau disertasi dengan luaran minimal dilaporkan dengan format sesuai 
panduan/pedoman yang berlaku. 
Skripsi, tesis dan disertasi dengan luaran prestasi dilaporkan dengan format: 

a. Sampul, judul, lembar pengesahan, Pernyataan Integritas, dan Kata Pengantar 
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b. Bab 1: Pendahuluan 
c. Bab 2: Artikel ilmiah yang telah dipublikasi 
d. Bab 3: Pembahasan hasil riset 
e. Bab 4: Kesimpulan dan Saran 

*) Jurnal ilmiah bereputasi adalah jurnal yang terindeks oleh lembaga pengindeks yang diakui 
Pemerintah, seperti Scopus, Thomson Reuters, atau Web of Science. 
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BAB V 

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR 

5.1. Pembimbing Tugas Akhir 

Dalam menyelesaikan pendidikan, khususnya dalam penyusunan tugas akhir, 

mahasiswa dibimbing oleh pembimbing yang ditetapkan oleh Fakultas atas usulan 

jurusan/program studi. Secara umum tugas pembimbing skripsi/tesis dan tim  promotor 

disertasi adalah sebagai berikut: 

1. Membantu dan memfasilitasi mahasiswa dalam merumuskan topik tugas akhir. 

2. Membimbing mahasiswa menyusun rencana pelaksanaan tugas akhir berupa 

proposal. 

3. Mengarahkan dan memantau secara langsung mahasiswa dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan kegiatan tugas akhir, serta dalam menganalisis data dan 

informasi yang diperolah dari kegiatan tugas akhir. 

4. Membimbing mahasiswa menyusun, mempresentasikan, dan mempublikasikan 

tugas akhir dalam bentuk karya ilmiah. 

Pembimbing utama dan ketua tim promotor mahasiswa FMIPA Universitas 

Sriwijaya adalah dosen tetap di FMIPA Universitas Sriwijaya. Dosen FMIPA 

Universitas Sriwijaya yang menjadi pengundang/perekomendasi mahasiswa program 

magister atau doktor dapat diproiritaskan untuk menjadi pembimbing utama/promotor 

atau pembimbing pembantu/kopromotor apabila bidang keilmuannya sesuai dengan 

topik tugas akhir. 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi pembimbing/promotor ditetapkan sesuai 

peraturan perundang-undangan. Pembimbing dan promotor ditetapkan oleh pimpinan 

Fakultas mengacu pada syarat dosen pembimbing pada Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 46 tahun 2013 dan 

Standar Pendidikan Universitas Sriwijaya, persyaratan pembimbing/promotor 

ditetapkan seperti pada tabel 5.1. Jumlah pembimbing tugas akhir untuk masing-

masing program dapat dilihat pada Tabel 5.2. 
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Tabel 5.1. Persyaratan pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

NO 

JABATAN 

AKADEMIK 

DOSEN 

KUALIFIKASI 

PENDIDIKAN 

BIMBINGAN TUGAS AKHIR 

SKRIPSI/ 

TUGAS AKHIR 
TESIS DISERTASI 

1 Asisten Ahli Magister M - - 

  Doktor M B - 

2 Lektor Magister M B* - 

  Doktor M M B 

3 Letkor Kepala Magister M M** - 

  Doktor M M B/M** 

4 Profesor Doktor M M M*** 

* = Golongan III / d 

** = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 

*** = Sesuai dengan Pasal 26 ayat 10 (b) Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 

M = Melaksanakan 

B = Membantu 

 

Tabel 5.2. Jumlah Dosen Pembimbing Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

No. Program Pembimbing 

1. Sarjana Satu orang dosen dan jika diperlukan, dapat dibantu oleh 

satu orang dosen pembimbing pembantu 

2. Magister Dua orang pembimbing 

3. Doktor Satu orang promotor yang dibantu sebanyak-banyaknya 

oleh dua orang kopromotor yang dapat berasal dari 

perguruan tinggi Nasional atau Internasional di luar 

Universitas Sriwijaya, dan atau praktisi/pakar yang 

memenuhi kualifikasi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

Mekanisme penetapan dosen pembimbing/tim promotor bagi mahasiswa diatur 

dengan memperhatikan: 

a. kesesuaian bidang ilmu pembimbing/tim promotor dengan topik tugas akhir 
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(skripsi/tesis/ disertasi); 

b. pemerataan beban dosen jurusan/program studi dalam membimbing tugas akhir 

(skripsi/tesis/disertasi); dan 

c. pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen 

sebagai pembimbing tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

Pembimbing pembantu dan atau anggota tim promotor dapat berasal dari dosen 

di luar Universitas Sriwijaya, praktisi atau pakar yang memenuhi kualifikasi akademik 

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI), Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

Setiap pembimbing, baik Pembimbing Utama maupun Pembimbing Pendamping, 

maksimum membimbing 8 (delapan) orang mahasiswa program sarjana pada 

semester berjalan. Dalam ha1 rasio mahasiswa dan dosen tidak terpenuhi, jumlah 

bimbingan disesuaikan dengan kebijakan jurusan dengan tetap mempertimbangkan 

jumlah maksimal yang dapat diakui atau diklaim untuk pengusulan kenaikan 

pangkat/jabatan dosen. 
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BAB VI 

UJIAN DAN PENILAIAN TUGAS AKHIR 

6.1. Ujian Tugas Akhir 

Ujian tugas akhir dilaksanakan sesuai ketentuan pada Tabel 6.1. Dalam proses 

penyelesaian tugas akhir program berupa Skripsi, Tesis, dan Disertasi, dapat 

dilakukan tahap-tahap seminar proposal, seminar kemajuan, dan seminar hasil 

penelitian sesuai program yang diikuti. Pada tahap-tahap ini tidak dilakukan ujian 

dan penilaian oleh penguji/pembahas. Mahasiswa mendapat saran dan umpan balik 

dari dosen pembimbing dan dosen pembahas yang bukan pembimbingnya, serta dari 

mahasiswa lain jika dihadirkan, untuk memperbaiki, memperkaya, serta meningkatkan 

kualitas tugas akhir atau publikasinya. 

Ujian tugas akhir program berupa ujian skripsi, tesis, dan disertasi dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Ujian akhir program merupakan penilaian komprehensif tentang pencapaian 

kompetensi lulusan oleh mahasiswa yang diuji dan dihadiri oleh semua komisi 

penguji. 

2. Ujian dapat dilakukan terpisah apabila salah satu atau sebagian tim penguji 

berhalangan secara mendadak untuk menguji pada waktu yang ditentukan. Ujian 

yang dilakukan terpisah dapat dilakukan maksimum 2 (dua) kali termasuk ujian 

yang ditetapkan sebelumnya. Setiap kali ujian dihadiri oleh minimal salah satu 

pembimbing atau tim promotor. 

3. Substansi soal/pertanyaan dan pelaksanaan ujian akhir program tidak boleh 

berupa pertanyaan ujian atau suasana ujian yang bersifat diskriminatif, Intoleransi, 

pelecehan, dan atau perundungan (bullying). 

4. Ujian akhir program diselenggarakan setelah mahasiswa melalui proses 

pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing atau promotor. 

5. Ujian akhir program dilaksanakan oleh program studi dan komisi penguji yang 

ditetapkan dengan surat keputusan Dekan. 

6. Ujian akhir program doktor wajib menyertakan penilai eksternal dari perguruan 

tinggi/instansi di luar Universitas Sriwijaya. 

7. Persyaratan kualifikasi akademik dan jabatan akademik komisi penguji ditetapkan 

sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013, 
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Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

Penilaian  Skripsi, Tesis, dan Disertasi, disebut ujian skripsi, tesis dan disertasi, 

dilakukan oleh suatu komisi penguji. Tim penguji dan Durasi Ujian Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi disajikan pada Tabel 6.1. 

Komisi penguji ditetapkan oleh Dekan terdiri dari empat unsur: 

1. Ketua   : Dosen yang ditugaskan oleh jurusan/prodi untuk    

….memimpin Ujian  

2. Sekretaris : Seketaris jurusan atau dosen yg ditugaskan oleh 

jurusan/prodi. 

3. Pendamping (Pembela) :  Pembimbing/Promotor dan/atau kopromotor. 

4. Penguji : sesuai ketentuan pada Tabel 6.1. 

Komisi penguji mempunyai keahlian pada bidang yang sesuai dengan rumpun 

ilmu bidang kajian yang akan diujikan. Fungsi dan tugas masing-masing komponen 

komisi penguji adalah: 

1. Ketua penguji (dosen yang ditugaskan memimpin Ujian dan bukan 

pembimbing/promotor) bertugas mengatur proses ujian dan pembagian tugas 

penguji. Ketua penguji wajib melaksanakan fungsi sebagai pengontrol proses ujian 

tidak keluar dari konteks materi yang di uji. 

2. Sekretaris penguji (seketaris jurusan atau dosen yang ditugaskan bukan 

pembimbing/kopromotor) berfungsi memastikan kelengkapan administrasi 

termasuk pencatatan Berita Acara Ujian terpenuhi, serta membantu ketua penguji 

dalam pembagian waktu menguji dilakukan secara proporsional untuk semua tim 

penguji. 

3. Tim pembimbing bertugas sebagai Pendamping/Pembela, tidak menguji dan tidak 

memberikan penilaian. Pembimbing bertugas mengawasi arah materi ujian, 

tanggapan, penjelasan, dan jawaban mahasiswa bimbingannya, memantau 

kesesuaian materi yang diujikan dengan materi yang disajikan oleh mahasiswa 

bimbingannya, serta memastikan ujian dilaksanakan sungguh-sungguh dan 

mengikuti prosedur yang ditetapkan. Pembimbing wajib mengintrupsi pengujian 

yang keluar konteks dan tendensius. 
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4. Penguji (dosen bukan pembimbing/promotor dan bukan Ketua atau Sekretaris 

komisi penguji) bertugas sebagai penguji dengan menanyakan hal-hal yang 

berkaitan dengan materi skripsi, tesis, dan disertasi yang diuji serta pertanyaan 

lain yang relevan dengan kompetensi keilmuan sesuai dengan jenjang studi 

mahasiswa dan tidak boleh memberikan pengujian di luar konteks dan atau di luar 

waktu Ujian. Penguji tidak boleh masuk ke wilayah kewenangan 

pembimbing/promotor seperti mengubah konteks materi yang diuji, mengubah 

judul dan isi penelitian yang bukan kewenangan penguji. Jika ada 

catatan/masukan/hal yang penting dan mendasar dari hasil ujian, penguji dapat 

memberikan saran yang diserahkan ke pembimbing/promotor. 

Materi ujian skripsi, tesis dan disertasi mencakup ilmu, pengetahuan dan teknologi 

yang berkaitan dengan topik/judul pada skripsi/tesis/disertasi dan bersifat 

komprehensif. Pada ujian  skripsi, tesis atau disertasi, mahasiswa yang dinyatakan 

tidak lulus dapat mengulang ujiannya. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengulang 

ujian maksimal 2 (dua) kali. Jarak waktu antara setiap ujian yang diulang paling sedikit 

satu minggu hari kalender. Tata cara permohonan ujian ulang ditetapkan oleh masing-

masing jurusan/prodi. 

Pada kondisi khusus, ujian akhir program dapat dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi (jarak jauh) atas izin Dekan. 

Tata cara pelaksanaan ujian jarak jauh ini ditetapkan oleh Dekan dengan ketentuan 

pokok sebagai berikut: 

1. Kondisi khusus adalah kondisi ketika baik mahasiswa dan satu orang, sebagian, 

atau seluruh komisi penguji tidak dapat berada pada lokasi yang sama pada waktu 

bersamaan akibat kendala bencana alam dan atau kondisi darurat  lainnya. 

2. Ujian dilaksanakan pada hari dan jam kerja yang berlaku di Universitas Sriwijaya. 

3. Durasi ujian tetap mengikuti ketentuan yang berlaku (Tabel 6.1). 

4. Seluruh ketentuan akademik ujian mengikuti ketentuan yang berlaku untuk ujian, 

skripsi, tesis atau disertasi. 

5. Seluruh persyaratan administrasi ujian dipenuhi sesuai ketentuan yang ditetapkan 

Fakultas
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Tabel 6.1. Ujian  Skripsi, Tesis, Disertasi 

No. Program Penguji Durasi Ujian 

1. Program sarjana 1 (satu) orang dosen bukan 

pembimbing dari prodi yang 

sama. Jika diperlukan, dapat 

ditambahkan 1 (satu) orang 

dosen lagi yang 

bukan pembimbing dari prodi 

yang sama 

Maksimum 30 (tiga puluh) menit 

2. Program magister 2 (dua) orang dosen bukan 

pembimbing, dapat 

berasal dari bidang multidisplin 

Maksimum 60 (enam puluh) 

menit 

3. Program Doktor – 

Sistem Ujian 

1 (satu) orang dosen bukan 

promotor yang berasal dari 

dosen Multidisiplin, Interdisiplin 

atau Intradisiplin dan 1 (satu) 

penguji eksternal berasal dari 

luar Universitas Sriwijaya. 

 

Jika diperlukan, dapat 

ditambahkan 1 (satu) orang lagi 

dosen yang bukan tim 

promotor. 

Minimal 60 (enam puluh) menit 

dan Maksimum 90 (seratus 

delapan puluh) menit 

 

Catatan: 

Ketua Komisi Penguji dapat 

dipimpin oleh: Rektor, Dekan, 

Direktur Program Pascasarjana, 

atau Pejabat lain/Dosen yang 

ditugaskan oleh Rektor untuk 

itu. 

  Catatan: 

 Ujian Disertasi dapat 

dihadiri oleh unsur 

Pimpinan Universitas, 

Fakultas, Pascasarjana 

 ika diperlukan dan atas 

pertimbangan Tim 

Promotor, maka Ujian 

dapat dihadiri oleh 

keluarga promovendus, 

dan mitra kerja Universitas 

Sriwijaya. 
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6.2. Penilaian dan komponen penilaian Tugas Akhir 

Penilaian tugas akhir dilaksanakan sesuai ketentuan pada Tabel 6.2. Dalam 

proses penilaian  tugas akhir dilakukan dalam dua kategeri yaitu penilaian oleh 

pembimbing/tim promotor dan penilaian oleh tim penguji. Pembimbing menilai aspek-

aspek yang berbeda sesuai dengan tabel 6.2.  

Tabel 6.2. Komponen Penilaian dan Bobot Penilaian 

No. Program Penilai Bobot Penilaian 
1. Program sarjana Pembimbing 

Melakukan penilian selama 
tugas akhir berlangsung 
dan menilai aspek kerja di 
laboratorium, proses 
pembimbingan, penulisan 
skripsi dan publikasi 
 
Penguji 
Melakukan penilaian pada 
ujian skripsi dan menilai 
aspek penguasaan isi 
skripsi dan konsep 
keilmuan dibidangnya 

 
60% dari bobot skripsi (30% 
kerja penelitian atau 
pengumpulan data tugas akhir 
dan 30% kerja penulisan 
skripsi dan publikasi) 
 
 
 
40% dari bobot skripsi 

3. Program magister Pembimbing 
Melakukan penilaian 
selama tugas akhir 
berlangsung dan menilai 
aspek kerja di 
laboratorium, proses 
pembimbingan, penulisan 
tesis dan publikasi 
 
Penguji 
Melakukan penilaian pada 
ujian tesis dan menilai 
aspek penguasaan isi tesis 
dan konsep keilmuan 
dibidangnya 

 
60% dari bobot tesis (30% 
kerja penelitian atau 
pengumpulan data tugas akhir 
dan 30% kerja penulisan tesis 
dan publikasi) 
 
 
 
 
40% dari bobot tesis 

4. Program Doktor Pembimbing/Tim promotor 
Melakukan penilaian 
selama tugas akhir 
berlangsung dan menilai 
aspek kerja di 
laboratorium, proses 
pembimbingan, penulisan 
disertasi dan publikasi 
 
 
 

 
70% dari bobot disertasi (40% 
kerja penelitian atau 
pengumpulan data tugas akhir 
dan 30% kerja penulisan 
disertasi dan publikasi) 
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Penguji 
Melakukan penilaian pada 
ujian tesis dan menilai 
aspek penguasaan isi 
disertasi dan konsep 
keilmuan dibidangnya 

 
30% dari bobot disertasi 

 

Cara Penilaian: 

a. Penilaian diberikan dengan memberikan angka absolut ( 0 — 100 ) terhadap hasil 

ujian skripsi/tesis/disertasi. Kesamaannya dengan nilai/ indeks relatif dinyatakan 

sebagai berikut: Mengacu pada aturan nilai A, B, C 

b. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir apabila nilai rata-rata  dari tim 

penguji adalah 56 untuk nilai absolut untuk sarjana dan 71 untuk magister dan 

doktor; 

c. Apabila terdapat perbedaan dari nilai absolut yang diberikan oleh masing-masing 

penguji sebesar 15 poin, maka disarankan perlu dilakukan musyawarah penguji 

untuk meninjau kembali hasil penilaian tersebut; 

d. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian sidang sarjana dapat melakukan ujian ulang 

dan waktunya ditentukan oleh jurusan. 
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BAB VII 

YUDISIUM 

7.1. Pelaksanaan Yudisium 

Pelaksanaan prosesi yudisium diserahkan ke jurusan dan untuk program study 

magister prosesi yudisium mengikuti prosesi yudisium jurusan yang menanunginya.  

7.2. Prasyarat Yudisium 

Persyaratan yudisium adalah telah memenuhi persyaratan minimal yang telah 

ditentukan yaitu: 

a. Telah memenuhi skor kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL atau SULIET) yang 

dipersyaratkan, yaitu untuk sarjana 400, Magister 450 dan program doktor 450. 

b. Menunjukkan bukti bahwa Skripsinya telah selesai dicetak dan ditandatangani 

oleh pembimbing dan Ketua Jurusan dan telah diserahkan di perpustakaan dan 

jurusan/prodi. 

c. Menyerahkan transkrip sementara dari Jurusan. 

7.3. Keluaran 

Surat Keputusan Yudisium dikeluarkan oleh Dekan. 
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BAB VIII  

PENUTUP 

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam 

ketentuan tersendiri. Semua   ketetapan dan/atau peraturan yang bertentangan 

dengan ketetapan ini sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pedoman ini berlaku 

terhitung sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


