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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

KODE : 001/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 

2016 

TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia yang diberikan tugas oleh Rektor. 

Panitia penerimaan mahasiswa baru disusun oleh Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan berdasarkan masukan dari setiap fakultas di lingkungan Universitas Serambi 

Mekkah. 

 

Pengertian: 

1. Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kegiatan layanan penerimaan mahasiswa baru yang 

dilakukan melalui beberapa tahapan proses, yaitu persiapan dan pelaksanaan promosi, 

penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi jalur prestasi, jalur kerjasama dan jalur regular, 

daftar ulang, mengundurkan diri calon mahasiswa baru.  

2. Program Studi adalah unsur pelaksana kegiatan akademik dalam satu cabang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni.  

 

 

Tujuan: 

1. Tertibnya mekanisme layanan penerimaan mahasiswa baru mulai dari persiapan promosi, 

pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil ujian penerimaan mahasiswa baru. 

2. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan penerimaan 

mahasiswa baru.  

3. Terkontrolnya proses penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu internal universitas.  

 

Ruang Lingkup  

SOP Penerimaan Mahasiswa Baru ini mencakup beberapa kegiatan, yaitu:  

1. Persiapan Promosi  

2. Pelaksanaan Promosi  

3. PMB jalur tes dan non tes  

4. Tes masuk  

5. Seleksi  

6. Publikasi hasil seleksi  

7. Daftar Ulang  

8. Pengunduran Diri Mahasiswa Baru  

9. Data Mahasiswa Baru  

 

Kebijakan: 

1. Peraturan Yayasan No. 151/YPSM-BNA/KPTS/V/2010  

2. Surat Keputusan Rektor No. 360/R-USM/VI/2014 
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Uraian Prosedur :  
1. Pusat Penerimaan Mahasiswa baru menyiapkan kegiatan seperti promosi, pendaftaran, tes 

dan pengumuman.  

2. Pembantu Rektor I mengkoordinasikan/mensinergikan program kegiatan dari tim 

penerimaan mahasiswa yang dikordinasi oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (P2MB) 

dan Fakultas  

3. P2MB melakukan persiapan pedaftaran dengan menyiapkan;  

a. Pendaftaran   

b. Leaflet/lainnya  

c. Dokumen pendaftaran  

d. Tes penerimaan dengan test tulis 

4. Calon mahasiswa melakukan pedaftaran ke secara online atau di P2MB melalui jalur tes 

dan non test.  

5. Untuk Jalur non test (PMDK), P2MB berkoordinasi dengan fakultas untuk petapan calon 

mahasiswa yang diterima  

6. P2MB melakukan persiapan untuk test tulis 

7.  Pada fakultas/program studi yang mensyaratkan ujian kesehatan dan tes psikologi 

dikoordinasikan dengan fakultas/program studi yang terkait dalam pelaksanaan ujian dan 

penetapan hasil ujian, dengan prosedur sebagai berikut:  

a. Fakultas/Program Studi membentuk panitia pelaksana uji kesehatan dan psikologi. 

b. Panitia pelaksana menerima pendaftaran peserta untuk uji kesehatan dan psikologi 

dengan biaya pendaftaran uji kesehatan dan psikologi yang telah ditentukan.  

c. Panitia pelaksana menyiapkan secara teknis dan administrasi terkait pelaksanaan uji 

kesehatan.  

d. Fakultas menetapkan kelulusan hasil uji kesehatan dan menetapkan kelulusan 

cadangan pada gelombang terakhir dengan persentase 10% (sesuai dengan quota yang 

telah ditetapkan Universitas)  

e. Fakultas mengusulkan hasil penetapan kelulusan ke P2MB dan P2MB meneruskan ke 

Universitas, selanjutnya rektor menetapkan kelulusan melalui Surat keputusan sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan.  

f. P2MB mengumumkan hasil keputusan rektor tentang penetapan kelulusan disertai 

dengan waktu pelaksanaan daftar ulang.  

g. Daftar ulang dengan segala jenis pembayaran dilaksanakan dengan mengambil slip 

pembayaran pendaftaran ulang, slip SPP, dan slip biaya pembangunan melalui di 

Yayasan Pembangunan Serambi Mekkah untuk di bayar melalui BPD, dan Bank 

Mandiri. 

 

h. Pengumuman hasil, Daftar calon mahasiswa yang diterima diumumkan oleh melalui:  

a. Papan pengumuman di P2MB  

b. Website Universitas Serambi Mekkah/ http://serambimekkah.ac.id   
 

Prosedur Pendaftaran: 

a. Membayar uang pendaftaran yang telah ditentukan oleh Universitas. 

b. Mengisi formulir pendaftaran dan pemilihan jurusan 

c. Melengkapi dengan pas photO warna 3x4 = 3 lembar 

d. Melampirkan dengan ijazah SMTA adan/atau sederajatnya yang dilegalisir (1 

lembar). 

 

 

 

http://serambimekkah.ac.id/
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e. Menyerahkan isian formulir beserta kelengkapannya kepada panitia penerimaan 

mahasiswa baru yang telah di tetapkan oleh universitas pada waktu yang telah 

ditentukan. 

 

Catatan: 

1. Pas photo adalah pas photO terbaru dan berwarna. 

2. Pengisian dan penyerahan tidak boleh melewati waktu yang telah ditentukan. 

3. Penyerahan formulir adalah pada waktu jam kerja yaitu 09.00 s/d 16.30 WIB, 

kecuali hari Jum’at jam 09.00 s/d 11.30 atau 14.00 s/d 16.30 WIB. 

4. Penyerahan di luar waktu yang telah ditentukan maka tidak akan diterima. 
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Bagan Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon 

Mahasiswa 

Baru 

Mendaftar online 

dengan mengisi 

formulir 

pendaftaran/membayar 

pendaftaran 

    Tes tulis diterima 

Bagi Calon Mhs 

Non Ilmu 

Kesehatan 

Bagi Calon Mhs  

Penjaskes dan 

Ilmu Kesehatan 

Tes Kesehatan 

& Psikologi 

 

diterima 

Registrasi dengan 

membayar ke Bank 

untuk Mendapatkan 

NPM  

Sesuai 

dengan biaya 

daftar ulang 

Ke Loket : BAAK 

 Pengambilan Slip 

Kartu Validasi 

Mahasiswa  

 Pengambilan Slip 

Baju Almamater 

 Informasi Ordik dan 

Perkuliahan  

 

 
 

 

 
 

Selasai 

Ya 

Tidak  

Ke Loket : BAAK 

 Mengambil surat 

keterangan dispensasi 

waktu dan ilmiah 

pembayaran daftar 

ulang 



8 
 

 

 
STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENDAFTARAN ULANG 

KODE : 002/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Proses administrasi yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mengikuti 

masa perkuliahan di semester berikutnya. 

 

Tujuan: 

Untuk memperoleh data mahasiswa setiap semester dengan jelas dan 

akurat. 

 

Kebijakan: 

Peraturan Yayasan No. 151/YPSM-BNA/KPTS/V/2010  

Surat Keputusan Rektor No. 360/R-USM/VI/2014 

 

Prosedur: 

a. Membayar SPP di Bank, dan mendapatkan slip/bukti pembayaran dari Bank 

b. Mendaftar ulang dan meminta bukti terdaftar dari BAAK dengan syarat menyerahkan 1 

lembar slip/bukti pembayaran SPP (bagi pembayaran melalui Debet Rekening, namanya 

dapat dilihat pada daftar yang dikeluarkan Bank). 

c. Mendaftar/registrasi ulang di Bagian Akademik Fakultas, dengan menyerahkan bukti 

terdaftar dari BAAK dan bukti bebas pustaka ( asli + 1 buah fotokopi). 

d. Mendaftar ulang tingkat jurusan dan mendapatkan bukti terdaftar dari jurusan, dengan 

syarat memperlihatkan bukti terdaftar yang telah dicap terdaftar oleh BAAK dan 

Fakultas (asli) dan menyerahkan 1 lembar foto kopiannya (pelaksanaannya tergantung 

jurusan masing-masing). 

e. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa yang masa studi telah lebih dari batas maksimum (7 

tahun) dan pernah istirahat kuliah dengan izin Rektor, maka dapat dilakukan dengan 

membawa surat dari Dekan yang menyatakan masa studi yang bersangkutan dapat 

diperpanjang. 

 

Catatan: 

1. Pendaftaran ulang dilakukan pada pukul 09.00 s/d 16.30 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 

09.00 s/d 11.30 WIB dan 14.00 s/d 16.30 WIB 

2. Mahasiswa yang terlambat melaksanakan registrasi ulang dari jadwal yang telah 

ditentukan, tidak akan dilayani dan dinyatakan TIDAK TERDAFTAR sebagai 

mahasiswa Fakultas Teknik Universitas  pada semester berikutnya. 

3. Mahasiswa wajib menyimpan Bukti Terdaftar yang asli di arsip pribadi mahasiswa yang 

bersangkutan untuk pengurusan proses akademik selanjutnya antara lain : pengambilan 

KHS, perobahan nilai, nilai BL, PKRS, absensi perkuliahan, map KRS, rekap mata 

kuliah, kartu peserta ujian, wisuda dll.  

4. Jika mahasiswa yang bersangkutan tidak mendaftar ulang kembali maka dapat 

mengajukan surat istirahat atau BSS di fakultas 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PERWALIAN AKADEMIK (KRS, KPRS DAN PEMBATAN MATA KULIAH) 

KODE : 003/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Beban studi yang dinyatakan dengan sistem kredit semester (SKS) 

 

Tujuan: 

Memberikan beban studi sesuai kemampuan mahasiswa dengan persetujuan 

Pembimbing Akademik 

 

Kebijakan: 

Peraturan Yayasan No. 151/YPSM-BNA/KPTS/V/2010  

Surat Keputusan Rektor No. 360/R-USM/VI/2014 

 

Prosedur: 

1. Mengambil KRS di bagian administrasi Program studi atau Akademik Fakultas dengan 

syarat memperlihatkan Bukti Terdaftar yang telah dicap terdaftar pada semester yang 

sedang berjalan oleh BAAK dan Fakultas (asli), dan menyerahkan 1 (satu) kopiannya. 

2. Menghadap/menemui Pembimbing Akademik (PA) untuk mendapatkan persetujuan 

dengan membawa buku bimbingan akademik dengan rincian:  

a. Rencana matakuliah yang akan diambil dengan membawa KHS semester 

sebelumnya  (selruhnya) dan telah disetujui oleh PA (buat Form Pengisian) 

b. Mahasiswa mengisi dan mencetak KRS online sesuai dengan yang disetujui PA 

3. Foto kopi kertas  KRS sebanyak rangkap 3 (Tiga) untuk :  

a. Akademik 

b. Dosen PA  

c. Mahasiswa yang bersangkutan (untuk diperlihatkan bila diperlukan nantinya). 

d. Ka Prodi 

4. Menyerahkan map yang berisi 1 lembar foto kopi KRS yang telah disahkan PA + 1 

lembar KHS asli dan blangko bukti terdaftar ke bagian administrasi Prodi dan 

mendapatkan bukti terdaftar. 

5. PA menyerahkan KRS asli yang telah ditandatangani ke Prodi. 

6. Jurusan menyerahkan berkas registrasi (Scaner KRS asli) ke Bagian Akademik. 

7. Bagian Akademik menyerahkan berkas registrasi ke Bagian keuangan YPSM 

 

Catatan Untuk mahasiswa Baru 

1. Mengambil KRS pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB kecuali hari Jum’at pukul 

09.00 s/d 11.30 WIB. 

2. Komting angkatan dapat mengambil Map Registrasi secara kolektif dengan membawa 

daftar nama dan bukti terdaftar dari BAA 

3. Mahasiswa yang tidak dapat memproses KRS sampai pada jadwal yang telah 

ditentukan, dinyatakan istirahat atau terputus pada semester berikutnya. 

FAKULTAS TEKNIK  
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4. Beban studi yang dikeluarkan pada semester I dan II adalah berupa paket, dan semester 

selanjutnya berdasarkan maksimum SKS yang diperoleh mahasiswa pada setiap 

semester ( hanya boleh lebih 1 SKS). 

 

 

 

Bagan Alur 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

REKAPITULASI MATA KULIAH 

KODE : 004/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

Proses rekapitulasi seluruh mata kuliah beserta jumlah SKSnya dan jumlah mahasiswa 
yang mengikuti setiap mata kuliah 

 
Tujuan: 

Untuk mengetahui jumlah SKS yang akan diambil oleh mahasiswa 
 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur: 

1. Pembimbing Akademik mencek rekap mata kuliah (mencoret/menghilangkan) mata 

kuliah atau SKS yang diambil mahasiswa jika lebih dari maksimum SKS . 

2. Prodi menyerahkan hasil Rekap Mata Kuliah rangkap 2 (dua) ke Bagian 

Pendidikan/Akademik. 

 
Catatan: 

1. Ketua Prodi. Sekprod, Dosen PA atau tim, mencek Rekap Mata Kuliah di bagian 
administrasi jurusan, pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 

09.00 s/d 11.30 WIB. 

2. Mahasiswa yang tidak mempergunakan kesempatan ini sampai dengan jadwal yang 

telah ditentukan, maka kesalahan yang tercantum pada Kartu Peserta Ujian, Absensi 

UAS & KHS, tidak akan dilayani dan dinyatakan bahwa data yang dikeluarkan 

PUSKOM Universitas  adalah benar. 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENYUSUNAN JADWAL PERKULIAHAN 

KODE : 005/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

1. Perkuliahan  ialah  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dilakukan  oleh mahasiswa  

dan  dosen  selama  1  semester  sesuai  dengan  satuan  kredit semester. 

2. Tatap  muka  kuliah  ialah  proses  belajar  mahasiswa  yang  didampingi langsung 

oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilaksanakan selama 50 menit per satuan kredit 

semester (sks) mata kuliah tersebut. 

3.  Satuan   kredit   semester   (sks)   ialah   satuan   yang   digunakan   untuk 

menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha 

kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan  

pendidikan  bagi  perguruan  tinggi  dan  khususnya bagi dosen. 

4. Nilai Satuan Kredit Semester (sks) perkuliahan bagi mahasiswa ialah: 
a. 50 menit acara tatap muka  terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk 

kuliah; 

b. 60  menit  acara  kegiatan  akademik  terstruktur,  yaitu  kegiatan  studi 
c. yang   tidak   terjadwal,   tetapi   direncanakan   oleh   dosen,   misalnya dalam  

bentuk  membuat  pekerjaan  rumah  atau  menyelesaikan  soal- soal 

d. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus 
e. dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami, 

mempersiapkan,  atau  tujuan  lain  suatu  tugas  akademik,  misalnya dalam 

bentuk membaca buku referensi. 

5. Nilai Satuan Kredit Semester (sks) perkuliahan bagi dosen ialah: 

a. 50 menit acara tatap muka  terjadwal dengan dosen misalnya dalam bentuk 

kuliah; 

b.  60menit   acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik 

terstruktur; 

c. 60 menit pengembangan materi kuliah. 

d. Beban studi mahasiswa ialah waktu yang dibutuhkan oleh 

mahasiswa untuk belajar yaitu sebesar 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. 

 

Tujuan 
 

1. Merancang kegiatan pembelajaran selama satu semester sebagai implementasi 

kurikulum 

2. Mendistribusikan  beban  mengajar  secara  adil  dan  merata  pada  dosen Fakultas 

Teknik USM 

3. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana ruang dan fasilitas di Fakultas 

Teknik USM 

4. Mempermudah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembelajaran selama satu 

semester 
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Referensi: 
Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur : 

Penyusunan Jadwal 

1. Mengadakan Rapat Prodi dalam penyusunan jadwal dan distribusi matakuliah sebulan 

sebelum berakhirnya semester berjalan. 

2.  Ketua Prodi menyusun Jadwal kuliah,  perkiraan  jumlah  kelas  berdasarkan  jumlah  

mahasiswa  akan memprogram   dengan   maksimum   per   kelas   30  orang , 

berdasarkan Daftar Mata Kuliah yang ditawarkan setiap semester (Ganjil dan Genap) 

yang tertera di dalam Kurikulum; 

3. Penyusunan draft jadwal kuliah dilakukan maksimal satu minggu; 

4. Jadwal  diserahkan  ke  Ketua  Program  Studi  untuk  dilakukan  verifikasi (mata kuliah, 

ruang, dan waktu); 

5. Jadwal   hasil   verifikasi   diserahkan   kepada   pembantu   dekan   1   bidang 

akademik untuk dibahas di tingkat Fakultas; 

6. Hasil   koordinasi   dengan   fakultas   selanjutnya   dikirimkan   ke   Ketua Program 

Studi  dilakukan  paling  lambat  1  minggu  sebelum  Registrasi mahasiswa. 

 

Verifikasi dan Penentuan Dosen Pengampu oleh Ketua Program Studi 

1. Ketua   Program   Studi   menerima   jadwal   beserta   mata   kuliah   yang ditawarkan 

maksimal 1 bulan sebelum registrasi; 

2. Ketua  Program  Studi  mengecek  Jadwal  yang meliputi  Kesesuaian  Mata Kuliah yang 

ditawarkan, Ruang yang dipakai, dan hari pelaksanaan; 

3. Ketua  Program  Studi  melakukan  pertemuan bersama  di  program  studi dengan   dosen   

untuk   menentukan   dosen   penanggung   jabat   mata kuliah/pengajar mata kuliah 

yang ditawarkan. 

4. Pertemuan bersama dengan dosen untuk penentuan dosen penanggung jawab  mata  

kuliah/pengajar  dilakukan  paling  lambat  1  (satu)  minggu setelah Ketua  Program 

Studi menerima jadwal; 

5. Ketua  program  studi  mengirimkan daftar dosen penanggung jawab mata 

kuliah/pengajar   sesuai mata kuliah yang ditawarkan   hasil kesepakatan 

6. Pengiriman  daftar  dosen  penanggung  jawab  mata  kuliah/pengajar  ke bagian 

akademik dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pertemuan; 

7. Bagian  akademik  memasukkan  daftar  dosen  penanggung  jawab  mata 

kuliah/pengajar   ke   dalam   jadwal   dan   melakukan   penyempurnaan jadwal sesuai 

dengan masukan dari Ketua program Studi melalui surat resmi; 

8.  Penyempurnaan  jadwaldilakukan maksimal 1 minggu sebelum registrasi 

 

Pengesahan Mata Kuliah, Jadwal, dan Dosen Penanggung jawab/pengajar 

1. Bagian  akademik  mengajukan  surat  pengantar  kepada  pembantu  dekan  I untuk  

melakukan  koordinasi  dengan  Ketua  Program  Studi  mengenai mata   kuliah   yang   

ditawarkan,   jadwal,   dan  dosen   pengasuh,   paling lambat satu minggu; 

2. Pembantu  Dekan  I  mengesahkan  surat  pengantar  dan  dikirim  ke  masing- masing 

Ketua Program Studi oleh bagian akademik; 

3. Pembantu Dekan I, Ketua Program Studi, serta Bagian Akademik melakukan 

pertemuan  bersama  untuk  membahas masukan  penyempurnaan  jadwal perkuliahan; 

4. Jadwal  hasil  rapat  akhir  (Pembantu  Dekan  I,  Ketua  Program  Studi,  serta Bagian  

Akademik)  disahkan  oleh  Pembantu  Dekan  I  untuk  diumumkan kepada  

mahasiswa,  diedarkan  kepada  dosen  Penanggung  jawab  mata kuliah, dan 
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dimasukkan ke dalam sistem online maksimal 3 hari kerja sebelum registrasi; 

5. Dalam  pelaksanaan  perkuliahan,  dosen  tidak  boleh  merubah  jadwal kuliah  

yang  sudah  diterbitkan.  Dosen  boleh  merubah  jadwal  kuliah dengan   syarat   :   

1)   ada   kesepakatan   dengan   seluruh   mahasiswa (ditunjukkan dengan surat 

persetujuan antara dosen dan mahasiswa), 2) tersedia   ruangan,   3)   disampaikan   

kepada   bagian   akademik   paling lambat 2 hari sebelum kuliah 
 
 
 
Bagan Alir   Penyusunan jadwal Perkuliahan 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

 PELAKSANAAN PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM 

KODE : 006/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

Proses belajar mengajar yang wajib diiikuti oleh seluruh mahasiswa. 
 

Tujuan: 

Memberikan pendidikan dan penerapan bidang ilmu 
 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 

Prosedur Perkuliahan dan Praktikum: 
Agar dapat mengikuti perkuliahan mahasiswa hendaknya: 
1. Telah mengikuti proses pengisian KRS, membayar SPP dan mendaftar tingkat 

Rektorat dan Fakultas (untuk mahasiswa baru) 

2. Mengikuti jadwal yang telah ditentukan 
3. Memakai pakaian yang bersih dan rapi serta bersepatu. 
4. Hadir mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan . 

 
 Persiapan Perkuliahan  

1. BAA Fakultas menyiapkan jadwal dan ruang perkuliahan, disahkan dengan keputusan 
Dekan sebelum jadwal penyusunan studi mahasiswa. 

2. Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi 
pembahasan GBPP, RPS kontrak perkuliahan dan bahan ajar sebelum semester 
dimulai. 

3. Tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari BAA Fakultas selambat – lambatnya 
seminggu dari hari pertama kuliah. 

4. Asisten menyusun pembagian kelompok Praktikum dan mengumumkan kepada peserta 
pratikum sebelum pratikum dimulai. 

5. Praktikum lapangan dilakukan untuk matakuliah tertentu sesuai silabus 
  
 Pelaksanaan Perkuliahan  

1. Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 12 kali dan 
maksimal 16 kali pertemuan dalam satu semester. 

2. Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak perkuliahan termasuk 
SILABUS/RPS, dan bahan ajar. 

3. (Penjelasan tentang Kontrak: Materi perkuliahan, Sistim penilaian, metode 
pembelajaran, disampaikan pada awal pertemuan kuliah) 

4. Dosen menyampaikan bahan kuliah sesuai dengan SAP 
5. Mahasiswa menandatangani daftar hadir. 
6. Setelah memberikan kuliah dosen mengisi Absensi Dosen.  
7. Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturan 

melapor kepada Ketua Program Studi dan Akademik dan menentukan satu dari dua 
alternatif solusi: 

a. dosen lain dalam Tim mata kuliah yang sama, menggantikan pemberian kuliah 

FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS  SERAMBI MEKKAH 
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pada waktu tersebut 
b. dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah pengganti pada waktu lain yang 

disepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa, dan melaporkannya ke BAA 
Fakultas melalui petugas jadwal  
 

8. Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, dosen akan menentukan 
waktu kuliah pengganti dan melaporkannya ke SBAK Fakultas.   

9. Dosen yang memberikan perkuliahan diharuskan hadir tepat pada waktunya sesuai 
dengan jadwal dan apabila berhalangan hadir pada waktu itu harus memberitahukan 
kepada komisaris tingkat. 

10. Perubahan jadwal perkuliahan untuk suatu mata kuliah, sebaiknya merupakan 
kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen yang bersangkutan dan disetujui oleh 
SBAK Fakultas. 

11. Dosen diharuskan masuk memberikan perkuliahan dengan waktu perkuliahan yang 
semestinya. Apabila kondisi tidak memungkinkan maka dapat dibenarkan minimal 90% 
dari waktu perkuliahan yang semestinya.  

a. Mata kuliah 1 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 1 jam kuliah (50 menit) 
b. Mata kuliah 2 sks, jumlah masuk kuliah semestinya =16 x 2 jam kuliah (100 

menit) 
c. Mata kuliah 3 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 2 jam kuliah (100 

menit) dan 16 x 1 jam kuliah (50 menit) atau 16 x 3 jam kuliah (150 menit) 
d. Mata kuliah 4 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 32 x 2 jam kuliah (100 

menit) 
12. Mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah minimal 75% dari 

jumlah perkuliahan. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa itu kurang dari jumlah 
minimal itu maka mahasiswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir semester 
untuk mata kuliah yang bersangkutan. 

13. Mahasiswa yang tidak hadir mengikuti perkuliahan dengan alasan yang dibenarkan 
menurut peraturan menyerahkan surat izin tidak mengikuti kuliah yang ditandatangi oleh 
orang tua, wali atau dosen wali kepada dosen penanggung jawab mata kuliah selambat – 
lambatnya satu minggu setelah perkuliahan yang diikuti (pada hari perkuliahan 
berikutnya), diawali dengan pemberitahuan secara lisan pada hari perkuliahan 
berlangsung. 

14. Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan sakit harus menyerahkan surat keterangan 
sakit dari dokter kepada dosen penanggung jawab mata kuliah selambat – lambatnya satu 
minggu setelah perkuliahan yang diikuti (pada hari perkuliahan berikutnya), diawali 
dengan pemberitahuan secara lisan pada hari perkuliahan berlangsung. 

  
Tata Tertib Perkuliahan  

1. Dosen dan mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang diumumkan 
oleh SBAK Fakultas. 

2. Jadwal perkuliahan yang sudah disusun sebaiknya tidak diubah tanpa persetujuan ketua 
Prodi 

3. Mahasiswa harus memakai sepatu dan pakaian yang pantas dan sopan. Bagi mahasiswa 
yang memakai sandal dan kaos oblong tidak dibenarkan mengikuti perkuliahan. 

4. Di dalam ruang kuliah tidak dibenarkan makan dan merokok 
5. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan pemberitahuan 

secara tertulis kepada dosen. Bila sakit harus melampirkan surat keterangan dokter 
pemerintah. 

6. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan kurikulum yang sedang berjalan, tanpa izin 
Ketua Prodi dianggap indisipliner. 

7. Mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran perkuliahan, 
dapat dikenakan sanksi akademik berdasarkan keputusan rapat senat Fakultas.  

8. Penghinaan, ancaman atau melakukan tindakan fisik terhadap dosen agar dilaporkan 
kepada atasan dan mahasiswa dapat dikenakan sanksi akademik 
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 Tata Tertib Praktikum disesuaikan dengan masing masing PRODI 
 

1. Mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal praktikum yang diumumkan oleh 
Jurusan. 

2. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum diharuskan memperhatikan tata tertib 
yang berlaku pada masing-masing laboratorium 

3. Setiap Mahasiswa wajib mentaati Tata Tertib umum Pelaksanaan Praktikum. 
4. Setiap Mahasiswa wajib hadir lima belas menit sebelum praktikum dimulai. 
5. Setiap Mahasiswa diwajibkan: 

a. Mengisi buku Lembar Kerja Praktikum 
b. Membawa bahan-bahan yang akan dipraktikumkan 
c. Menggunakan jas laboratorium dilengkapi dengan papan nama (name tag) selama 

kegiatan, berlangsung 
d. Menonaktifkan telepon genggam selama kegiatan praktikum berlangsung. 

6. Setiap Mahasiswa harus memakai sepatu, tidak dibenarkan memakai sandal, sepatu 
sandal dan kaus oblong. 

7. Dosen dan Mahasiswa tidak dibenarkan makan dan minum, merokok dan membuat 
keributan ataupun keonaran diruang praktikum  

8. Setiap Mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap alat dan tempat praktikum. 
9. Mahasiswa harus bertanggung jawab apabila ada alat dan bahan yang rusak atau hilang 

karena kelalaian mahasiswa wajib diganti dengan alat yang sama atau sejenis atau 
memperbaiki alat tersebut sampai dapat berfungsi normal. 

10. Sebelum praktikum dimulai diadakan pre-test, sesuai dengan kegiatan praktikum yang 
akan dilakukan. Apabila praktikan tidak sempat mengikuti pre-test tersebut maka tidak 
ada ulangan lagi  

11. Setiap mahasiswa yang tidak mengikuti praktikum dengan alasan yang dibenarkan 
pada hari tersebut, harus ada pemberitahuan sebelum praktikum dimulai. 

12. Setiap kali praktikum harus diperlihatkan hasil pengamatannya kepada pembimbing 
praktikum dan harus diparaf oleh dosen atau asisten, jika tidak diparaf hasil 
pengamatan tersebut dianggap tidak sah 

13. Kumpulan hasil pengamatan dibuat dalam bentuk Laporan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku pada masing-masing Laboratorium. 

14. Peraturan tambahan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan praktikum akan diatur dan 
disampaikan kemudian sesuai dengan kebutuhan. 
 

  
Sanksi:  
 Sanski bagi mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib ditetapkan oleh 

koordinator Praktikum maupun Dosen penanggung jawab Mata kuliah. 
 

1.  Bagi pihak terkait yang tidak mengikuti prosedur ini akan dipertimbangkan beban 
kuliah dan praktikum yang diberikan pada semester berikutnya. 

  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



18 
 

Bagan Alir Pelaksanaan Perkuliahan 

 
 

 
  

Kegiatan 

Unit 

Waktu Dokumen SPM Program 
Studi 

Fakultas Dosen Mahasiswa 

Program studi mengusulkan 

dosen pengajar ke Fakultas  

  

 

   
1 hari  

Fakultas menyusun jadwal 
kuliah dan mendistribusikan ke 

prodi 

     
1 hari 

Jadwal 
kuliah 

Program Studi membuat 
instrumen  
perkuliahan  

berupa, 
daftar hadir dosen dan 

mahasiswa, serta surat 
penunjukkan mengajar 

     

1 
minggu 

Absensi 

dan surat 
mengajar 

Dosen menyiapkan bahan 
ajar dan media presentasi 

sesuai RPS 

     
1 

minggu 
RPS 

Program Studi melakukan 

monitoring melalui daftar hadir 
terhadap dosen dan mahasiswa 

setiap pertemuan perkuliahan. 

     

1 hari 
Absensi 

mahasiswa 
dan dosen 

Program Studi membuat 

ujian midterm dan ujian 
akhir semester 

     
1 

minggu 
Jadwal 
ujian 

Dosen memberikan nilai 

evaluasi mahasiswa kepada 
Program Studi selambat 
lambatnya 14 hari setelah ujian 

akhir semester 

     

2 
minggu 

 

TPMA Program Studi 
membagikan kuesioner kepada 
mahasiswa pada 

minggu ke-8 dan pada 
akhirkuliah untuk memenuhi 

proses pengajaran 

     

1 hari  

Program Studi melakukan 

evaluasi proses perkuliahan 
kepada mahasiswa dan dosen 

melalui sebuah rapat 
sebagaimasukkan untuk 
meningkatkan kualitas perkuliahan 

pada semester berikutnya. 

     

1 hari Hasil rapat 

1 

2 
2 

3 
3 

4 4 

5 5 5 

6 

7 
7 

8 
8 

9 



19 
 

 

 
STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENGEMBANGAN/ PENINJAUAN KURIKULUM 

KODE : 007/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian : 
 

1. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 

penyelenggaraan pendidikan  akademik,  profesional  dan  atau  profesi  yang 

diselenggarakan atas  dasar suatu   kurikulum  serta ditujukan agar mahasiswa 

dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan   dan sikap sesuai dengan sasaran 

kurikulum. 

2. Kurikulum  pendidikan  tinggi  adalah  seperangkat  rencana  dan  pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan 

penilaiannya  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan 

belajar mengajar di perguruan tinggi. 

3. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang 

dimiliki  seseorang  sebagai  syarat  untuk  dianggap  mampu  oleh  masyarakat 

dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 
4. Kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: 

a. kompetensi utama; 
b. kompetensi pendukung; 
c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama 

5. Kurikulum  inti  merupakan  penciri  dari  kompetensi  utama suatu  program studi. 

Kurikulum inti suatu program studi bersifat: 

a. dasar untuk mencapai kompetensi lulusan; 
b. acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi; 
c. berlaku secara nasional dan internasional; 
d. lentur  dan  akomodatif  terhadap  perubahan  yang  sangat  cepat  di  masa 

datang; 

e. kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi dan  

pengguna lulusan. 
 

6. Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang 
7. merupakan  bagian  kurikulum  pendidikan  tinggi,  terdiri  atas  tambahan  dari 

kelompok  ilmu   dalam  kurikulum  inti  yang  disusun  dengan  memperhatikan 

keadaan dan kebutuhan  lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi. 

 
Tujuan: 
 

1.   Menata  ulang  kurikulum  berbasis  kompetensi,  sehingga  lebih  relevan  dengan 

kebutuhan   pasar dan isu terkini akan menghasilkan kualitas lulusan yang lebih 

baik.  Hal  ini  akan   memperpendek   masa  tunggu  lulusan   untuk  memperoleh 

pekerjaan serta meningkatkan posisi tawar gaji pertama 

2.    Melibatkan pengguna dalam penyusunan kurikulum 

3.    Mensosialisasikan kurikulum yang sudah di atur  ulang ke pengguna secara luas, 

untuk  memperkenalkan profil lulusan yang dihasilkan 

FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS  SERAMBI MEKKAH 
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Ruang Lingkup 
 

Ruang   lingkup   SOP   ini   mulai   dari   pembentukan   kelompok kerja   (Pokja)   tim 

kurikulum,  analisis  internal  dan  eksternal  oleh  Pokja  hingga  pengesahan  kurikulum 

oleh Rektor Universitas Serambi Mekkah. 
 
Referensi 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur : 

1. Rektor membentuk Tim Kelompok Kerja (PokJa) penyusunan dan pengembangan 

Kurikulum tingkat Universitas. 

2. Dekan atas  instruksi rektor membentuk tim kelompok kerja (pokja) penyusunan dan 

pengembangan/peninjauan kurikulum tingkat Program Studi dan  Fakultas,  

minimal  tiap  5  (lima)  tahun  sekali  untuk  program  Sarjana. 

3. Tim   Pokja   Kurikulum   melakukan   koordinasi  untuk  menyusun   Rencana 
Pengembangan Kurikulum. 

4.  Tim   Pokja   Kurikulum   melakukan   analisis   SWOT   secara   internal   dengan 

melibatkan mahasiswa,  dosen  dan  karyawan,  dan  secara  eksternal  dengan 

mengundang alumni dan  pengguna lulusan. 

5. Tim  Pokja  Kurikulum  menyusun  profil  lulusan,  kompetensi  lulusan,  bahan 

kajian, dan rancangan KBK  berdasarkan hasil analisis SWOT dan KKNI 

6. Tim  Pokja  Kurikulum  menyerahkan  draf  rancangan  kurikulum  yang  terdiri atas 

profil lulusan, kompetensi lulusan, bahan kajian, dan struktur kurikulum 

berdasarkan hasil analisis  SWOT dan KKNI  oleh   ketua Program Studi untuk 

kurikulum tingkat Program Studi 

7. Pemberian  kode  mata  kuliah  disusun  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku 

sebagaimana dalam lampiran. 

8. Ketua program Studi menyempurnakan draf kurikulum 
9. Tim Pokja kurikulum melaporkan hasil penyusunan profil, kompetensi lulusan, 

bahan  kajian  dan  rancangan  KBK  berdasarkan  KKNI  kepada  Dekan  untuk 

kurikulum    tingkat   Program   Studi/Fakultas,   dan   kepada   Rektor   untuk 

Kurikulum tingkat Universitas 

10. Rektor mengesahkan kurikulum yang telah dikaji ulang oleh wakil rektor 1. 
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Bagan Alir   Penyusunan dan Peninjauan/Pengembangan Kurikulum 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PERUBAHAN JADWAL KULIAH 

KODE : 008/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

Perubahan Jadwal kuliah adalah pelaksanaan perkuliahan tidak pada jadwal perkuliahan 
yang telah ditetapkan oleh Fakultas. 

 
Tujuan: 

Untuk mengetahui dengan jelas bahwa mahasiswa tersebut adalah peserta ujian 
 

Kebijakan: 

Peraturan akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur:  

1. Dosen mengusulkan perubahan jadwal kepada mahasiswa 
2. Mahasiswa memastikan apakah tidak ada jadwal kuliah mereka yang bentrok dengan 

jadwal yang diusulkan 
3. Dosen melaporkan perubahan jadwal kepada SBAK 
4. Berdasarkan ketersediaan ruang, SBAK memberikan jadwal baru kepada dosen 
5. SBAK melaporkan adanya perubahan jadwal kepada pembuat absen dosen 
6. Dosen membuat pengumuman tertulis tentang perubahan jadwal  

  
Sanksi  

1. Bagi yang tidak mengikuti prosedur ini tidak diberikan fasilitas penggunaan ruang 
kuliah. 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENGGANTIAN DAN PEMBATALAN MATA KULIAH 

KODE : 009/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Prosedur: 

A. Perubahan Rencana Studi 

1. Mahasiswa memohon kepada dosen wali untuk merubah KRS dengan membawa fotocopy 

KRS yang telah ditandatangani sebelumnya 

2. Dosen wali menetapkan perubahan yang diusulkan oleh mahasiswa dengan 

mempertimbangkan beban kredit dan menandatangani Kartu Perubahan Rencana Studi 

3. Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah ditandatangani dosen wali dan ketua jurusan kepada 

SBAK 

4. SBAK melakukan perubahan KRS secara online 

 

B. Pembatalan Mata Kuliah 

1. Mahasiswa mengusulkan pembatalan mata kuliah pada KRS yang telah disahkan secara tertulis 

kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik dengan persetujuan dosen wali 

2. Dosen wali menandatangani surat permohonan 

3. Pembantu dekan bidang akademik membuat disposisi untuk menyetujui pembatalan mata 

kuliah 

4. Mahasiswa menyerahkan disposisi dari pembantu dekan kepada SBAK 

5. SBAK melakukan pembatalan mata kuliah secara online 

    

Sanksi: 

1 Bagi yang tidak mengikuti prosedur ini tidak diakui kegiatan akademik untuk mata kuliah tersebut 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

EVALUASI HASIL BELAJAR (UTS DAN UAS) 

KODE : 010/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Merupakan salah satu alat evaluasi kemampuan menguasai materi mata kuliah dan 
menyelesaikan suatu persoalan atau lebih yang dilakukan dalam jangka waktu terbatas, 

sesuai peraturan yang berlaku. 
 

Tujuan: 

Untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar serta memperoleh umpan balik 

bagi mahasiswa dan dosen. 
 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur: 

A. Jenis Tes 
UTS dan UAS dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis, take home assigment, 

ujian lisan dan tes perbuatan/tindakan. Setiap mata kuliah dalam semester tertentu 
sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan  dua kali ujian, UTS dan UAS. 

 
B. Jadwal dan Waktu Ujian 

1. UTS dan UAS dilaksanakan berdasarkan kalender akademik Universitas dan 
dijadwalkan pada hari dan jam kerja. 

2. Penjadwalan UAS dilakukan secara terkoordinasi oleh SBAK. Mahasiswa peserta 
ujian dapat dijadwalkan mengikuti ujian lebih dari dua Mata Kuliah dalam satu hari 

yang sama dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu prodi/jurusan. Lamanya 
ujian disesuaikan dengan bobot SKS dan jumlah/tingkat kesulitan soal ujian.  

3. Untuk ujian tertulis dalam kelas maksimum  2 jam 
 

C. Persiapan Ujian 
1. Dosen panggung jawab mata kuliah menyiapkan soal ujian dan menyerahkannya 

kepada Ketua Program Studi/Jurusan berkoordinasi dengan SBAK selambat-
lambatnya 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian 

2. SBAK memperbanyak soal ujian dengan memperhatikan aspek kerahasiaan dan 
keamanan soal. 

3. Jika ada ralat terhadap naskah ujian, dosen menyampaikan ralat tersebut sebelum 
ujian dimulai dan tidak ada ralat pada saat ujian  berlangsung 

 
D. Ruang dan Tempat Duduk Ujian 

1. Ruang/tempat ujian disesuaikan dengan jadwal perkuliahan setiap program 
studi/jurusan. 

2. Ruang ujian diupayakan menyesuaikan dengan kapasitas jumlah peserta ujian 
3. Jarak tempat duduk peserta ujian diatur sekurang-kurangnya 60 cm 
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D. Peserta ujian harus menunjukkan kelengkapan ujian sebagai berikut: 

1. Memakai pakaian bersih dan rapi (bersepatu, baju kemeja bagi putra), bagi yang 

melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

2. Menunjukkan KTM atau bukti pendaftaran mahasiswa dan KRS, bagi yang 

melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

3. Nama peserta ujian harus tercantum dalam Daftar Absensi Ujian yang diikuti, bagi 

yang tidak tercantum namanya, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

4. Membawa alat-alat sendiri yang diperlukan, kecuali ditentukan lain oleh dosen 

pengasuh mata kuliah yang bersangkutan dan selama ujian berlangsung tidak 

diperkenankan pinjam meminjam alat-alat tulis, kalkulator, dan lain-lain. Bagi 

yang melanggar tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

5. Tidak boleh mempergunakan HP/dimatikan selama kegiatan ujian. 

 

E. Peserta ujian harus menunjukkan disiplin ujian sebagai berikut: 

1. Masuk ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai, dan menempati tempat duduk 

yang telah ditentukan/sesuai dengan arahan pengawas, bagi yang terlambat 30 

menit setelah ujian dimulai maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 

2. Selama ujian berlangsung tidak diperbolehkan keluar ruangan, pindah atau tukar 

tempat duduk tanpa seizin pengawas, bagi yang keluar dari ruangan dianggap 

telah selesai mengikuti ujian dan lembar jawabannya dikumpulkan oleh pengawas. 

3. Meletakkan tas, buku atau catatan-catatan ditempat yang telah ditetapkan oleh 

pengawas kecuali jika ujian bersifat open book (buka buku). 

4. Menandatangani Daftar Absensi Ujian rangkap 2 yang disaksikan oleh pengawas . 

5. Mengerjakan soal ujian pada lembar jawaban yang disediakan oleh Fakultas dan 

mencantumkan nama, nomor NPM serta ditandatangani sendiri. 

6. Menyerahkan, lembar jawaban pada pengawas atau ditinggalkan pada tempat 

duduk masing-masing (sesuai dengan arahan pengawas),  jika ujian telah selesai. 

 

F. Selama ujian berlangsung peserta ujian tidak diperbolehkan berbuat curang seperti: 

4. Melihat buku atau catatan selama ujian berlangsung, kecuali jika ujian bersifat 

open book. 

5. Bekerja sama baik secara lisan maupun tertulis dengan peserta ujian lainnya. 

6. Menggantikan orang lain atau menyuruh orang lain menggantikan dirinya. 

7. Melakukan kerja sama dengan pengawas ujian. 

8. Melakukan pembocoran soal ujian. 

9. Mengganti hasil ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen pengasuh mata kuliah 

yang bersangkutan. 

 

Ujian Susulan dan Ujian Ulang: 

1. Peserta ujian yang tidak hadir pada saat ujian dengan alasan yang sah wajib melapor 

ke SBAK untuk meminta ujian susulan kepada dosen penanggung jawab mata kuliah 

selambat-lambatnya 3 hari setelah ujian dengan membawa surat rekomendasi dari 

Ketua Program Studi/Jurusan. 

2. Dosen Penanggung jawab mata kuliah menentukan waktu dan meyelenggarakan 

ujian susulan selambat-lambanya 1 minggu setelah mahasiswa meminta ujian.  
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Sanksi: 

Bagi yang melanggar point 1-6 di atas dikenakan sanksi sebagai berikut: 

1. Satu kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian digagalkan mata kuliah yang 

sedang diikutinya. 

2. Dua kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian digagalkan seluruh mata kuliah 

dalam semester yang sedang dijalankannya. 

3. Tiga kali kedapatan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 1 semester serta 

digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang dijalankannya. 

4. Empat kali atau lebih kedapatan berbuat curang, peserta ujian diskor selama 2 
semester serta digagalkan seluruh mata kuliah dalam semester yang sedang 

dijalankannya. 
 

Bagan Alir 

 

 Akademik 
Fakultas 

Dosen Mahasiswa 
Akademik 

Prodi 
 

 

1. Bagian akademik 

Fakultas/Jurusan/Prodi 
menyusun jadwal ujian 
MIDTERM dan UAS, dan 

menginformasikan jadwal 
UAS tersebut kepada Wakil 

Dekan I 

    

3 

hari 

Pengumuan 

Jadwal ujian  

2. Jadwal yang sudah 

disahkan dikirim kepada 
Akademik Prodi dan dosen 

penanggungjawabMK  

    

1 
hari 

PengumuanJadwal 
ujian  

3. Dosen dan Akademik Prodi 
Mengumumkan Jadwal 

ujian kepada mahasiswa 

    
1 

hari 
Pengumuan  

4. Penyelenggaraan ujian 
sesuai jadwal yang telah 
ditentukan 

    

1 

hari 

Absensi ujian 
 
 

 
 

5. Dosen memeriksa lembar 
jawaban mahasiswa 

    2 
hari 

Lembar Jawaban 
Mahasiswa 

6. Dosen Mengembalikan 

Lembar jawaban kepada 
mahasiswa dan 
memberikan waktu masa 

sanggah nilai 

    

5 
hari 

Lembar Jawaban 
dan pengumuman 

nilai 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENGAWAS UJIAN 

KODE : 011/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

Pengertian: 

Seseorang yang ditunjuk dan ditugaskan untuk mengawas ujian 

 
Tujuan: 

Agar ujian dapat dilaksanakan dengan baik. 
 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 
Prosedur: 

1. Berpakaian rapi (bersepatu dan tidak dibenarkan memakai kaos). 
2. Terdiri atas Tenaga Edukatif dan Non Edukatif. 
3. Hadir 20 menit sebelum Ujian dimulai untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 

diperlukan. 

4. Memeriksa dan mengatur tempat duduk Peserta Ujian. 

5. Menginstruksikan kepada Peserta Ujian untuk mengumpulkan tas, buku-buku/catatan, 

kemudian diletakkan pada tempat yang telah ditetapkan, kecuali Ujian bersifat open 

book atau ditentukan lain. 

6. Membagikan soal dan lembar jawaban Ujian. 

7. Menyaksikan Peserta Ujian dalam membubuhkan tanda tangan pada Daftar Absensi 

Ujian dan mencocokkan dengan KTM peserta Ujian. 

( Nama, NPM, pas foto) 

8. Mengawasi jalannya ujian serta menjaga ketenangan di dalam maupun di luar 

ruangan. 

9. Menegur peserta ujian yang melanggar tata tertib. 

10. Diwajibkan mengisi form berita acara tentang jalannya pelaksanaan ujian. 

11. Mencek jumlah peserta ujian sesuai dengan Daftar Absensi Ujian, mengisi dan 

menandatangani berita acara disertai nama terang. 

12. Pengawas yang berhalangan hadir harus memberitahukan secara tertulis kepada 

Koordinator Ujian (Pembantu Dekan I). 

13. Selama Ujian berlangsung Pengawas dilarang: 
a. Meninggalkan Ruang Ujian. 
b. Membantu atau memberitahu tentang Jawaban Soal Ujian kepada Peserta Ujian. 

14. Menginformasikan sisa waktu menjelang berakhirnya waktu ujian dan selanjutnya 

mengumpulkan lembar jawaban ujian kemudian diserahkan kepada Dosen Pengasuh 

Mata Kuliah atau Bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Serambi Mekkah. 

 

Sanksi-sanksi: 

Bagi Pengawas Ujian (Tenaga Edukatif dan Non Edukatif): 

Diberikan Sanksi sesuai dengan Peraturan yang mengatur Etika dan Peraturan sebagai 

pegawai yang telah ditetapkan oleh Fakultas atau Universitas . 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

SEKSI PANITIA PELAKSANA UJIAN 

KODE : 012/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

Tim yang ditunjuk dan bertugas melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan ujian 
 

Tujuan: 

Agar kegiatan ujian  dapat terlaksana dengan baik 

 
Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 
 

Prosedur: 
Sekretariat: 

1. Mempersiapkan bahan-bahan pelaksanaan ujian. 
2. Mengatur dan mendistrbusikan kelengkapan ujian kepada pengawas ujian. 

3. Mengambil absensi kehadiran pengawas. 

4. Mengontrol pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung. 

5. Melaporkan kondisi dan permasalahan yang terjadi selama ujian berlangsung 

kepada tim monitoring ujian untuk dapat dicarikan solusinya. 

6. Mencatat permasalahan-permasalahan yang terjadi selama ujian berlangsung dan 

membuat laporan tertulis kepada Ketua Pelaksana ujian. 
7. Mengumpulkan kelengkapan ujian setelah ujian terlaksana. 

 

Seksi Keuangan: 

1. Menerima laporan jumlah pelaksanaan ujian dari seksi sekretariat untuk dibuatkan 

honorariumnya. 

2. Mengurus administrasi keuangan untuk persiapan pembayaran honorarium panitia, 

tim monitoring, dosen penanggungjawab dan pengawas ujian. 

 

Seksi Umum, Perlengkapan & Transportasi: 
1. Mempersiapkan kebutuhan kelengkapan ujian (lokal, kursi dan lainnya). 
2. Mengatur tempat duduk peserta ujian di lokasi ujian sesuai dengan denah dan 

kebutuhan pelaksanaan ujian.  

3. Melayani transportasi antar-jemput pengawas ujian sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

KARTU HASIL STUDI 

KODE : 013/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Hasil rekaman prestasi akademik mahasiswa dari setiap semester dan IPK selama studi 

efektif yang diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. 
 

Tujuan: 

Untuk mengetahui kemampuan akademik mahasiswa di setiap semester 

 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 

Prosedur: 

1. Mengambil Kartu Hasil Studi di Bagian Administrasi Jurusan atau Akademik 
Fakultas, memperlihatkan Bukti Terdaftar Fakultas  (asli) dan Bukti Pembayaran SPP 

(asli). 

2. Mahasiswa mencek KHS yang diterima, jika terdapat nilai BL, kosong atau salah 

maka mahasiswa yang bersangkutan langsung ke Jurusan untuk mendapatkan surat 

pengantar ke Dosen pengasuh mata kuliah rangkap 3 (tiga). 

3. Dosen pengasuh mata kuliah menyerahkan nilai BL, kosong atau salah ke jurusan 

rangkap 1 (satu). 

4. Jurusan menyerahkan nilai BL, kosong atau salah ke Bagian Akademik Fakultas 

rangkap 1 (satu). 

5. Bagian Akademik Fakultas mencetak ulang KHS ke PUSKOM. 

 

Catatan: 
1. Pengambilan KHS pada pukul 09.00 s/d 12.00 WIB, kecuali hari Jum’at pukul 09.00 

s/d 11.30 WIB 

2. Mahasiswa yang tidak dapat memproses nilai BL, kosong atau salah sampai pada 

jadwal yang telah ditentukan (2 minggu setelah nilai di umumkan), maka sesuai 

peraturan akademik nilai mata kuliah tersebut dinyatakan GAGAL ( E ). 

3. Tidak ada perpanjangan jadwal pengambilan Kartu Hasil Studi & proses nilai BL atau 

kosong. 

4. Mahasiswa yang bersangkutan wajib menyimpan seluruh KHS asli yang telah dicetak 

dan tidak ada pencetakan ulang oleh PUSKOM. 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

KERJA PRAKTEK (KP) 

KODE : 014/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Praktek Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu mata kuliah bagian dari kurikulum 

institusional yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas  Teknik  USM.  KP  

dilaksanakan  pada  tiap  semester dengan bobot 3 SKS. 

 

Tujuan: 
KP   bertujuan   untuk   memberikan   kesempatan   kepada   mahasiswa memadukan  teori  

teori  yang  diperoleh  di  bangku  kuliah  dengan  persoalan nyata yang dihadapi lapangan 

kerja atau masyarakat. Melalui KP mahasiswa diharapkan dapat memvalidasi, menguji dan 

mengimplementasikan keilmuannya pada persoalan riil di lapangan. 

 

Prasyarat: 

Mahasiswa  diijinkan  mengikuti  Mata  Kuliah  KP  jika  telah  memenuhi persyaratan 

berikut: 

1. Telah  berhasil  menyelesaikan  (lulus)  minimal  120  SKS  dengan nilai minimal D. 

2. Mengajukan permohonan melaksanakan KP 

3. KP dilaksanakan secara perorangan. 

4. Memiliki surat penerimaan/ijin pelaksanaan dari tempat KP. 

5. Dalam  satu  perusahaan  atau  instansi  tidak  diperkenankan  lebih dari 1 mahasiswa 

melakukan KP dengan topik yang sama. KP disesuaikan  dengan bidang minat pada 

program studi yang bersangkutan. 

6. Saat akan melaksanakan praktek lapang, mahasiswa harus melengkapi syarat-syarat 

saat pengajuan judul: 

a. Melengkapi fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS) sampai dengan semester terakhir 

b. Transkrip nilai yang telah ditandatangani dan distempel pejabat akademik yang 

berwenang 

c. Jika sedang mengambil/memperbaiki mata kuliah pada semester ini maksimal  3 

SKS, harus menyertakan KRS terakhir 

d. Fotocopy kuitansi SPP 

 

Prosedur KP: 

1. Mahasiswa  menentukan/mencari  atau  disalurkan  oleh  program studi ke tempat KP. 

2. Mahasiswa melakukan observasi ke tempat akan melakukan KP. 

3. Mahasiswa yang melaksanakan KP pada semester yang sedang berjalan harus 

berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik mengenai pelaksanaan praktek 

lapangan yang akan diambil dengan mempertimbangkan sisa beban studi mahasiswa, 

kemampuan akademik mahasiswa, status Mata Ajaran (wajib atau pilihan), serta Mata 

Kuliah Prasyarat, dalam bentuk persetujuan pada kartu kendali. 

 

4. Mahasiswa  menghubungi   dosen  pembimbing  yang  ditunjuk oleh Ketua Program 

Studi 
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5. Mahasiswa  meminta  surat  permohonan  tempat  KP  kepada  Program Studi melalui 

SBAK 

6. Setelah  mendapatkan  surat  ijin  melaksanakan  KP  di  tempat KP,  mahasiswa  

mendaftar  pelaksanaan  KP  kepada  Komisi KP dengan melengkapi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Surat  Keterangan/Ijin  melaksanakan  KP  dari  institusi Tempat KP. 

b. Surat pernvataan telah memenuhi syarat mengikuti KP. 

c. Mengisi Form Pendaftaran KP. 

7. Wakil Dekan bidang akademik menerbitkan SK. dosen pembimbing  

8. BAA mengumumkan hasil verivikasi judul yang disetujui 

9. Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing KP yang ditunjuk oleh ketua 

Prodi dan diwajibkan mengisi buku bimbingan akademik 

10. Lama pelaksanaan praktek lapang adalah 1 bulan yang diikuti dengan pembuatan 

laporan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimum 6 bulan sejak tanggal 

pelaksanaan KP. Apabila lebih dari 6 bulan maka mahasiswa wajib mengulang KP 

pada lembaga/lokasi yang berbeda. 

11. Segala biaya yang dibutuhkan selama pelaksanaan praktek lapangan adalah tanggung 

jawab mahasiswa yang bersangkutan. 

12. Selama KP, hal yang harus dilakukan antara lain: 

a. Orientasi tempat KP. 

b. Membuat perencanaan kegiatan selama KP. 

c. Melihat,  mempelajari  dan  mencatat  struktur  organisasi tempat  KP  serta  tugas  

dan  kewajiban  masing-masing bagian. 

d. Melaksanakan Tugas Khusus yang diberikan oleh Dosen Pembimbing KP 

b. Berkonsultasi  dengan  pembimbing  lapangan  dan  Dosen Pembimbing   terhadap   

aktivitas   yang   akan   dilakukan maupun yang telah dilakukan. 

c. Melihat,   mempelajari   dan   membantu   kerja   berkaitan dengan rencana 

mahasiswa KP. 

d. Mengumpulkan  data-data  yang  diperlukan  untuk  laporan KP. 

10. Jika mahasiswa selesai melaksanakan KP, mahasiswa membuat laporan  KP.  

Pembuatan  Laporan  KP  berkonsultasi  dengan Pembimbing   Lapangan   kemudian   

dilanjutkan   dengan   dosen pembimbing. 

11. Pemberian nilai kepada koordinator KP oleh pembimbing KP dilakukan setelah 

mahasiswa menyerahkan laporan  

12. Nilai PL akan dikeluarkan bila mahasiswa telah mendistribusikan laporan PL (untuk 

dosen pembimbing, koordinator dan pabrik/industri) 

13. Mahasiswa  melaksanakan  KP,  mengisi  Form  Aktivitas  harian dan memberikan 

Form Penilaian kepada Pembimbing Lapangan. 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

SEMINAR LAPORAN KERJA PRAKTEK (LKP) 

KODE : 015/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Proses penyajian tulisan dalam kegiatan Kerja Praktek oleh mahasiswa yang juga 

merupakan salah satu ketentuan dan persyaratan Perkuliahan. Mahasiswa dapat 
melaksanakan seminar praktek lapang setelah menyelesaikan laporan PL 

 
Tujuan: 

Untuk mengasah kemampuan menulis laporan hasil kerja praktek mahasiswa. 
 

 
Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 
 

Prosedur: 
1. Setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut: 

a. Transkrip nilai terakhir.  

b. SKS yang sudah dicapai min 120 (dapat juga ditunjukkan melalui transkrip nilai 

saat mendaftar usulan PL bila total SKS telah mencukupi) 

c. Nilai D maksimum 10% dari jumlah SKS yang telah diambil dan tidak ada nilai 

E. 

d. Fotocopy kuitansi SPP 

b. Menunjukkan kartu kendali KP yang sudah diparaf oleh pembimbing KP  

c. Menunjukkan laporan KP yang telah disetujui pembimbing KP 

d. Menyerahkan nilai KP dan absen KP 

e. Penetapan jadwal seminar dikonfirmasikan terlebih dahulu pada pembimbing KP 

2. Mempersiapkan berkas seminar meliputi : 

a. Absen seminar (jumlah anggota seminar minimal 5 orang) 

b. Undangan seminar 

c. Form penilaian seminar KP 

d. Ringkasan seminar 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PENGAJUAN DAN PENENTUAN JUDUL SKRIPSI 

KODE : 016/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI:  2019 TANGGAL BERLAKU:           2019 

 

TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengajuan dan penentuan judul skripsi bagi 

mahasiswa tingkat akhir 

 

PENGERTIAN  

 

Pengajuan dan penentuan judul skripsi adalah prosedur yang dilakukan mahasiswa tingkat 

akhir untuk dapat melakukan proses pembimbingan disertai penentuan judulnya. 

 

RUANG LINGKUP 

 

SOP inI meliputi proses pengisian form pengajuan judul skripsi hingga penentuan judul skripsi 

 

PENGGUNA 

 

SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa aktif Jurusan PSP yang akan mengambil mata kuliah  

skripsi 

 

 

REFERENSI 

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

3. Renstra Universitas Serambi Mekkah 

4. Resntra Fakultas Teknik 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

PELAKSANAAN TUGAS AKHIR (TA) 

KODE : 016/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 
Pengertian: 

1. Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis mahasiswa   mengenai   basil   penelitian   yang   
dilakukan   secara   teoritis, eksploratif,  deskriptif,  observasi  dan  atau  eksperimental  

yang  dilaksanakan sesuai dengan Proposal Tugas Akhir yang telah dinilai dan 
disetujui. 

2. Proposal  tugas  akhir  merupakan  suatu  tulisan  yang  harus  dipersiapkan sebagai  
syarat  untuk  dapat  melakukan  kegiatan  dan  penyusunan  laporan Tugas  Akhir.  

Proposal  ini  merupakan  Cetak  Biru  Perencanaan  TA  yang menjadi  kerangka 
acuan bagi mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan dan menyelesaikan TA-

nya. 
 

Panduan  Tugas  Akhir  diatur  secara  lebih  rinci  dalam  buku  Panduan Tugas Akhir. 
 

Tujuan: 

Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa di akhir perkuliahan 

 
Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 
 

Pedoman: 

Mahasiswa  diijinkan  memprogram  Mata  Kuliah  Tugas  Akhir  jika  telah memenuhi 

persyaratan berikut: 
1. Telah  berhasil  menyelesaikan  (lulus  minimum  c)  mata  kuliah semester I – VI, 

minimal 123 SKS 
2. Telah mendapatkan persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik. 

 
 

Prosedur:  

A. Pengajuan Proposal Tugas Akhir 

1. Mahasiswa   melakukan   pengajuan   TA   ke   ketua program Studi 

2. Mahasiswa melakukan pengajuan usulan judul pada Ketua Program 
studi/Sekretaris Program Studi 

3. Ketua Program Studi melakukan verifikasi jumlah sks lulus dan bidang 

konsentrasi. 

4. Ketua  program  Studi  menetapkan  dan  mengusulkan  pembimbing  TA 
untuk ditetapkan SK Pembimbing TA ke Dekan 

5. Dekan  menerbitkan  Surat  Tugas  pembimbing  TA  untuk disampaikan 
kepada dosen pembimbing. 

6. Pelaksanaan proses pembimbingn TA minimal 5 (lima) kali untuk pelaksanaan 
seminar proposal tugas akhir 
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B. Pelaksanaan Pembimbingan Proposal/ Tugas Akhir 

1. Setiap mahasiswa menghubungi dosen pembimbing (pembimbing utama dan 
pembimbing  anggota) masing-masing yang telah ditunjuk. 

2. Dosen pembimbing (pembimbing utama dan pembimbing anggota) wajib memberikan 

arahan dan petunjuk kepada mahasiswa dalam penulisan proposal/skripsi. 
3. Dosen pembimbing (pembimbing utama dan pembimbing anggota) bertanggung jawab 

terhadap isi penelitian mahasiswa bimbingannya. 
4. Lamanya tugas bimbingan proposal/TA paling lama 2 semester dimulai sejak 

penunjukan dosen pembimbing. 
5. Mahasiswa diwajibkan mengisi kartu kendali dan diparaf oleh pembimbing pada setiap 

pertemuan. 
6. Bila dalam jangka waktu tersebut mahasiswa belum dapat menyelesaikan proposal 

maka jurusan akan mengevaluasi berdasarkan kartu kendali untuk menentukan langkah 
berikutnya. 

7. Berdasarkan hasil evaluasi, jurusan dapat mengganti dosen pembimbing atau 
mengganti topik penelitian mahasiswa atau hal lain yang dianggap perlu. 

 
C. Pelaksanaan Ujian Proposal Tugas Akhir 

1. Mahasiswa harus memenuhi prasyarat berikut: 
a. Telah  melakukan  proses  bimbingan  /  tatap  muka  penyusunan proposal  TA  

kepada  calon  dosen  Prosedur  pembimbing masing- masing sekurang-kurangnya 
5 (lima) kali serta mencatatnya pada formulir Bimbingan Proposal Tugas Akhir. 

b. Proposal TA telah disetujui untuk diseminarkan dan disahkan oleh calon dosen 
pembimbing.  

2. Jika  proposal  TA  sudah  dianggap  layak  untuk  diseminarkan, calon pembimbing 
wajib menyampaikan kepada Komisi TA sehingga nama-nama  dosen  penguji  dan  

jadwal  presentasi  proposal  TA dalam bentuk Seminar Proposal TA dapat ditentukan. 
3. Mahasiswa  menyerahkan  makalah  seminar  sebanyak  3 (tiga) eksemplar  kepada  

komisi TA   selambat-lambatnya  tiga  hari  sebelum waktu seminar yang ditetapkan 
oleh komisi TA . 

4. Setelah melalui proses seminar, jika proposal TA dianggap belum layak untuk   
diteruskan   ke   dalam   bentuk   penelitian,   maka mahasiswa yang bersangkutan 

harus mengulang Seminar Proposal TA dengan topik yang baru. 
5. Untuk  setiap  proposal  TA  yang  dianggap  sudah  layak  untuk diteruskan ke 

dalam bentuk penelitian, komisi TA wajib menyampaikan laporan kepada program 
studi agar dapat dibuatkan  surat  pengantar  untuk  izin penelitian. 

 
D.  Ujian Tugas Akhir 

 
1. Mahasiswa diijinkan mengikuti Ujian Tugas Akhir jika telah memenuhi persyaratan 

berikut: 
a. Telah menyelesaikan  semua perkuliahan sesuai dengan persyaratan untuk lulus 

sarjana Sistem Komputer 
b. Menyerahkan transkrip akademik 

c. Telah  melakukan  proses  bimbingan  /  tatap  muka  penyusunan laporan TA 
kepada dosen pembimbing sekurang-kurangnya tujuh (tujuh)  kali  serta  

mencatatnya  pada  formulir  Bimbingan  Tugas Akhir. 
d. Laporan  TA  telah  disetujui  untuk  diujikan  dan  disahkan  oleh dosen 

pembimbing.  
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2. Jika Pembimbing menyatakan TA  yang ditulis mahasiswa sudah layak untuk diujikan, 

maka pembimbing berkewajiban memberitahukan  komisi TA  sehinga  penguji  dan  
tanggal  ujian  TA untuk mahasiswa tersebut dapat ditentukan. 

3. Mahasiswa menyerahkan laporan  TA sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada komisi 

TA  selambat-lambatnya 3 hari sebelum waktu ujian yang ditetapkan oleh komisi TA . 
6. Mahasiswa yang dianggap telah lulus Ujian TA wajib menyerahkan Laporan TA yang 

telah direvisi dan disahkan oleh Ketua  PS,  dosen  pembimbing  dan  dosen  penguji  
sebanyak 4 (empat) eksemplar dengan rincian 2 (dua) eksemplar untuk dosen 

pembimbing,   1   (satu)   eksemplar   untuk   Ruang   Baca   Fakultas  Teknik  USM 
dan   1   (satu)   eksemplar   Perpustakaan Induk USM. 

7. Mahasiswa yang dianggap telah lulus Ujian TA dapat menyelesaikan persyaratan 
administrasi untuk mengikuti yudisium dan atau wisuda. 

8. Apabila  mahasiswa  telah  memprogramkan  TA  lebih  dari  dua semester  tetapi  
belum  rampung,  maka  Dosen  Pembimbing  dan Ketua   PS   perlu   membuat   

evaluasi   untuk   mempertimbangkan rekomendasi: (1) mengingatkan mahasiswa; (2) 
melakukan pembimbingan  intensif;  atau  (3)  mengganti  topik  sebagai  usaha 

terakhir. 
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Bagan Alir Pelaksanaan Tugas Akhir (Skripsi) 

 

 

no Kegiatan 

Pejabat/Petugas 
Menjalankan  SOP 

 

Waktu Dokumen Maha

siswa 

Podi Dosen 

pembi

mbing  

Tim 

Penguji 

Fakul

tas 

1 Mahasiswa 
Mendaftar untuk 

ujian Skripsi 

 
    10 

hari 
Formulir 
Skripsi 
Transkri

p 
2 Jurusan Menunjuk 

tim Penguji  
     3 

hari 
 

3 Mahasiswa 
menyampaikan 

surat penunjukan, 
skripsi dan diskusi 

waktu ujian 

     3 
hari 

 

 Tim penguji 
menyetujui waktu 

ujian 

     2 
hari 

 

 Mahasiswa 

menyampaikan 
waktu ujian ke 

Jurusan 

     1 
hari 

 

 Jurusan membuat 
undangan ujian 

skripsi dan 
pengumuman 

     1 
hari 

 

 Mahasiswa 
menyampaikan 

undangan ujian ke 
tim penguji 

     2 
hari 

 

 Ujian Skripsi 

 
       

 Sekretaris 
menyampaikan 

hasil ujian skripsi 

ke Jurusan 

       

 Jurusan 
menyampaikan 

hasil ujian ke 
Fakultas 

       

 Sekretaris 

menyampaikan 
perbaikan skripsi 

ke mahasiswa 

       

 Mahasiswa 

melakukan 
perbaikan skripsi 

bersama 

       

1 2 

3 

4 4 

5 

6 

7 

8 8 

9 9 9 

10 

11 

12 

13 13 
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pembimbing dan 
tim penguji bila 

perlu 

 Pembimbing dan 
tim penguji 

melakukan 
pengecekan 

perbaikan skripsi 

       

 Mahasiswa 

melakukan 
perbaikan 

       

 Pembimbing dan 

penguji 
menyatakan siap 

untuk dicetak 

       

 Mahasiwa 
mencetak skripsi 

       

 Mahasiswa 
meminta tanda 

tangan tim penguji 
 

       

 Mahasiswa 

meminta tanda 
tangan Jurusan 

       

 Mahasiswa 

menyerahkan 

skripsi dan artikel 
Ilmiah ke Fakultas 

dan Perpustakaan 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

15 15 

16 

17 

18 18 18 

19 

20 20 20 20 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

YUDISIUM 

KODE : 017/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Pengokohan kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik setelah 

memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Teknik. 

 

Tujuan: 

Menentukan status predikat akademik 

 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 

Prosedur: 

1. BAAK mengumumkan waktu pendaftaran yudisium setiap semester 

2. Memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut: 

a. Menunjukkan bukti pembayaran SPP 3 rangkap. 

b. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti transkrip sementara yang 

ditandatangani oleh mahasiswa dan diketahui oleh Ketua Jurusan. 

c. Telah mengikuti sidang sarjana dan telah dinyatakan lulus dan menunjukkan bukti 

leembar pengesahan kelulusan sidang skripsi. 

3. Mahasiswa   yang   telah   dinyatakan   lulus   pada   ujian   TA,   dan   telah menempuh  

seluruh  mata  kuliah  program  studi  dapat mendafarkan yudisium  

4. Pendaftaran yudisium dilakukan di fakultas masing-masing 
5. Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran yudisium dengan melengkapi persyaratan, 

diantaranya : 

a. Mahasiswa mengambil formulir distribusi skripsi di sub Bagian Akademik fakultas 

b. Mahasiswa mendistribusikan Skripsi 

c. Mahasiswa mengambil formulir bebas laboratorium di Prodi dan melengkapinya 

d. Mahasiswa meminta bukti bebas dari PerpustakaanUnsyiah 

e. Mahasiswa meminta bukti bebas dari Perpustakaan Wilayah 

f. Surat keterangan bebas keuangan 

g. Membayar uang pendaftaran yudisium 

5.   SBAK melakukan verifikasi data akademik peserta calon yudisium yang diajukan oleh 

Fakultas 

6.  Dekan, para pembantu Dekan, Ketua Prodi dan SBAK mengadakan rapat 

penetapan mahasiswa yang akan dilakukan yudisium 

7.   SBAK membuat dan mencetak SK yudisium untuk disahkan oleh Dekan  
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

YUDISIUM 

KODE : 018/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

 

Bagan Alir   Pendaftaran  Yudisium 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

WISUDA 

KODE : 018/SOP-AK/2015 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

 

Pengertian: 

Suatu proses kelulusan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik dan 

diberikan bukti kelulusan berupa ijazah. 
 

Tujuan: 

Menentukan status predikat akademik 

 
Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 
 

Prosedur: 
I. Memenuhi persyaratan akademik sebagai berikut: 

b. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Serambi Mekkah pada semester yang 

sedang berjalan (bukti pembayaran SPP 3 rangkap). 

c. Menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dengan bukti transkrip sementara 

yang ditandatangani Pembantu Dekan I. 

Memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut: 
d. Mendaftar di Bagian Akademik sesuai jadwal. 
e. Mengisi/menyerahkan formulir data alumni, pernyataan pengisian data dan surat 

keterangan pengusulan ijazah (blanko diambil di Universitas) 

f. Menyerahkan pas foto hitam putih terbaru dan tidak berkaca mata, laki-laki 

memakai jas dan perempuan memakai kebaya dengan ukuran foto: 

3 x 4 =  4 lembar 

4 x 6 = 6 lembar 
g. Menyerahkan foto kopi Ijazah terakhir. 
h. Membayar uang wisuda tingkat Universitas Serambi Mekkah di Bank Aceh (bukti 

setoran 3 rangkap ). 

i. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan Akademik dan persyaratan 

Administrasi di atas serta mendaftar pada Bagian Akademik Fakultas Teknik 

akan mendapat kanun undangan wisuda untuk orang tua dan slip pengambilan 

pakaian toga   
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`  Bagan Alir   Penyelenggaraan Wisuda 
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STANDARD OPERATING        

PROCEDURE (SOP) 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

   PUBLIKASI ILMIAH MAHASISWA 

 

KODE : 019/SOP-AK/2019 DISAHKAN OLEH :  DEKAN FT 

REVISI : 01 TANGGAL REVISI: 27 Juni 2016 TANGGAL BERLAKU: 11 Juli 2016 

   

 

Pengertian: 

Publikasi ilmiah adalah publikasi hasil penelitian akhir (skripsi) mahasiswa yang 

ditulis dalam format jurnal ilmiah dan diterbitkan dalam bentuk E-journal atau 

Jurnal Cetak. 

 

Tujuan: 

Mempublikasikan hasil penelitian (skripsi) mahasiswa Program Sarjana (S1) pada 

setiap jurusan di lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo sehingga dapat 

dibaca oleh masyarakat luas 

 

Kebijakan: 

Peraturan Akademik Universitas Serambi Mekkah 

 

Prosedur: 

1. Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) 

di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo wajib mempublikasikan hasil 

penelitian (skripsi) dalam bentuk publikasi ilmiah. 

2.  Publikasi hasil penelitian (skripsi) mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk 

E-journal atau Jurnal Nasional Ber-ISSN versi cetak yang dikelola oleh setiap 

jurusan pada lingkup Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo atau yang 

diterbitkan oleh badan/lembaga/institusi lainnya. 

3.  Setiap mahasiswa yang akan mengajukan permohonan yudisium wajib 

memperlihatkan draft publikasi hasil penelitian (skripsi) yang telah disetujui 

penerbitannya oleh dewan redaksi jurnal yang dituju disertai dengan bukti 

surat persetujuan penerbitan yang asli 

4.  Setiap mahasiswa yang akan mengambil ijazah dan atau transkrip nilai akhir 

wajib memperlihatkan bukti publikasi hasil penelitian dalam bentuk E-journal 

atau jurnal versi cetak yang asli. 

5.  Format dan sistematika naskah publikasi ilmiah yang diajukan mengikuti 

format dan sistematika E-journal atau jurnal versi cetak yang dituju. 
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No Uraian 

 

Pelaku Lembar 

Kerja/Referensi 

Ket 

Mahasiswa Prodi Pengelola 

Jurnal 

  

1 Mahasiswa mencari 

informasi tentang  format 

pembuatan publikasi 

(jurnal) ilmiah ke Prodi 

dan Prodi mengarahkan 

mahasiswa ke pengelolah 

jurnal di setiap jurusan 

     

2 Mahasiswa membuat draft 

jurnal hasil penelitian 

(skripsi) dan kepada 

pengelola jurnal 

   

 

 

 

  

3 Pengelolah jurnal 

melakukan proses editing 

terhadap draft jurnal dan 

bila sudah memenuhi 

syarat, membuat surat 

persetujuan penerbitan 

jurnal yang diserahkan 

kepada mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat 

persetujuan 

 

4 Mahasiswa menggunakan 

surat persetujuan 

penerbitan (asli) sebagai 

salah satu syarat untuk 

mengajukan permohonan 

yudisium 

     

5 Pengelolah jurnal 

menerbitkan draft jurnal 

yang telah disetujui dalam 

bentuk E-journal atau versi 

cetak 

 

    

 

 

Publikasi Ilmiah 

 

6 Mahasiswa menggunakan 

publikasi/jurnal ilmiah 

yang telah terbit sebagai 

salah satu syarat 

pengambilan ijazah dan 

transkrip nilai 

     

 

 

 

 

  

11      1 2       1 

22      2 22    2 

33      3 

33     4 44     4 

55     5 

6      6 

33     3 
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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA 

 

 

 

Nama Mahasiswa :  

NIM :  

Alamat Domisili Utama :  

Email dan HP :  

Dosen Pembimbing I / 

NIDN / NIP 
: 

 

Dosen Pembimbing II / 

NIDN / NIP 
: 

 

Judul Artikel Ilmiah :  

Tanggal Seminar Hasil 

Tugas Akhir 
:  

 

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah hasil penelitian tugas akhir yang 

tersebut diatas adalah ASLI hasil karya saya sendiri bersama dosen pembimbing. Jika di 

kemudian hari terbukti sebaliknya, maka saya bersedia menerima SANKSI yang berlaku 

di Universitas Syiah Kuala. 

 

 

Banda Aceh, xx/yy/zzzz         

     

 

 

 

Nama Mahasiswa          

NIM.   
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SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING 

 

 

Dosen Pembimbing I 

Nama  : 

NIDN  : 

 

Dosen Pembimbing II 

Nama  : 

NIDN  : 

 

Mahasiswa 

Nama  : 

NIM  : 

Judul Tugas Akhir : 

 

  Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah disetujui untuk dapat mempublikasikan 

hasil penelitian tugas akhirnya dalam bentuk artikel ilmiah, baik pada portal online Jurnal 

Serambi engineering Fakultas Teknik ataupun pada jurnal/konferensi/seminar/proceeding 

lain yang diakui. 

 

 

Banda Aceh, xx/yy/zzzz 

 

 

Dosen Pembimbing I,      Dosen Pembimbing II, 

 

 

 

 

 

Nama Dosen Pembimbing I      Nama Dosen Pembimbing  

NIDN        NIDN 
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BUKTI PERSETUJUAN PERBAIKAN ARTIKEL OLEH REVIEWER 

 

 

1. Nama Mahasiswa  : 

2. NIM    : 

3. Program Studi   : 

4. Judul Artikel Ilmiah  : 

5. Tanggal Seminar Hasil  : 

6. Nama Reviewer   : 

7. Catatan Perbaikan Artikel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tanggal Pemeriksaan Artikel : 

9. Tanggal Persetujuan Artikel : 

 

 

Tertanda, 

 

 

Nama Reviewer 

NIDN 
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PERMOHONAN PENANGGUHAN PUBLIKASI MAHASISWA 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : 

NIP  : 

Program Studi  : 

 

adalah Dosen Pembimbing atas nama mahasiswa/i: 

Nama  : 

NIM  : 

Program Studi  : 

JudulArtikelIlmiah :  : 

……...……………………………………………………………………… 

    …………………………………………………….…………………..…… 

     …………………………………………………………..……………….… 

 

Menyatakan bahwa artikel ilmiah mahasiswa tersebut bersama saya sebagai dosen 

pembimbing memiliki peluang untuk dipublikasikan pada 

konferensi/proceeding/seminar/jurnal terakreditasi. Untuk itu saya memohon agar 

dapat ditangguhkan dari kewajiban sudah publikasi diluar atau pada portal online JIM 

Unsyiah, karena akan didaftarkan pada: 

“……………………………………………………………………………………………

………...”.      

Namun artikel ilmiah tersebut akan tetap dimasukkan pada database Program Studi 

Teknik Industri sebagai arsip internal (bukan publikasi).  

Demikian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.  

 

Banda Aceh, xx/yy/zzzz

   

   

   

 

Nama Dosen Pembimbing 

 NIDN   
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