PENGUMUMAN
Sehubungan dengan dibukanya mata kuliah Tugas Akhir (SI4099) di Program Studi Teknik Sipil,
dengan ini kami sampaikan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir sebagai
aturan tambahan dari Buku Panduan Tugas Akhir beserta format baru Kartu Bukti Kehadiran
Seminar Proposal Tugas Akhir dan Seminar Hasil Tugas Akhir (terlampir).

Terhitung sejak pengumuman ini dikeluarkan, bagi lima pendaftar pertama masing-masing
seminar proposal dan seminar hasil diperbolehkan untuk menggunakan format Kartu Bukti
Kehadiran Seminar Proposal Tugas Akhir dan Seminar Hasil Tugas Akhir yang lama.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Lampung Selatan, 28 Juli 2021
Koordinator Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil

Michael, S.T., M.Sc.
1994070120201255

Lampiran 1. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir dan Format Kartu Bukti
Kehadiran Seminar Proposal Tugas Akhir dan Seminar Hasil Tugas Akhir

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR
1. Pendaftaran Tugas Akhir
a. Mahasiswa setidaknya sedang menjalani perkuliahan di semester 7.
b. Mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan akademik yang tercantum dalam Buku
Panduan Tugas Akhir Bagian 1.2.1.
c. Mahasiswa melakukan pendaftaran di Program Studi Teknik Sipil dengan menyerahkan
Form Checklist Transkrip, Transkrip Akademik, Form Persetujuan Dosen Wali dan
Bukti Kelulusan Praktikum.
Bagi mahasiswa yang sudah memiliki topik dan pembimbing, dapat menyertakan
proposal penelitiannya ketika mendaftar ke prodi.
d. Mahasiswa menunggu pengumuman nama pembimbing dan penguji TA dari Prodi.

2. Seminar Proposal
a. Mahasiswa setidaknya sudah melakukan bimbingan sebanyak 5 kali.
b. Mahasiswa sudah pernah mengikuti Seminar Proposal TA minimal 5 kali.
Kehadiran mahasiswa pada seminar proposal dibuktikan dengan Kartu Bukti Kehadiran
Seminar yang diserahkan ke prodi bersama berkas persyaratan seminar dan proposal
tugas akhirnya.
c. Mahasiswa sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan
seminar proposal dengan bukti lembar asistensi yang sudah ditanda-tangani pembimbing.
d. Kemudian, mahasiswa membawa semua berkas dan laporan proposal ke Program Studi
Teknik Sipil untuk pengecekan plagiasi oleh admin prodi.
e. Jika hasil cek plagiasi sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa bisa mengajukan jadwal
seminar proposal kepada dosen pembimbing dan penguji yang sudah ditunjuk.
f. Pelaksanaan Seminar Proposal

3. Seminar Hasil
a. Mahasiswa setidaknya sudah melakukan bimbingan sebanyak 5 kali, setelah seminar
proposal.
b. Mahasiswa sudah pernah mengikuti Seminar Hasil TA minimal 5 kali.
Kehadiran mahasiswa pada seminar hasil dibuktikan dengan Kartu Bukti Kehadiran
Seminar (minimal 5 buah untuk 5 kali kehadiran seminar) yang diserahkan ke prodi
bersama berkas persyaratan seminar dan laporan tugas akhirnya.
c. Mahasiswa sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan
seminar hasil dengan bukti lembar asistensi yang sudah ditanda-tangani pembimbing.
d. Kemudian, mahasiswa membawa semua berkas dan laporan tugas akhir ke Program Studi
Teknik Sipil untuk pengecekan plagiasi oleh admin prodi.
e. Jika hasil cek plagiasi sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa bisa mengajukan jadwal
seminar hasil kepada dosen pembimbing dan penguji yang sudah ditunjuk.
f. Pelaksanaan Seminar Hasil

4. Kartu Bukti Kehadiran Seminar
a. Kartu ini dikumpulkan secara kolektif dan daring (dalam format .pdf) kepada mahasiswa
penyaji seminar proposal/hasil, untuk kemudian ditanda-tangani Dosen Pembimbing I
atau II. (Maksimal 1 jam setelah seminar selesai)
b. Kemudian, Dosen Pembimbing mengembalikan kartu yang sudah ditanda-tangani ke
seluruh mahasiswa melalui mahasiswa penyaji.
c. Keputusan ditanda-tanganinya kartu bukti kehadiran seminar ini sepenuhnya berada di
tangan Dosen Pembimbing berdasarkan kehadiran dan keaktifan mahasiswa selama
mengikuti kegiatan seminar.

5. Sidang Akhir
a. Mahasiswa melakukan proses administrasi di Program Studi Teknik Sipil dengan syarat
seperti pada Buku Panduan Tugas Akhir Bagian 2.2.2.
b. Mahasiswa sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing untuk melaksanakan sidang
akhir dengan bukti lembar asistensi yang sudah ditanda-tangani pembimbing.

c. Kemudian, mahasiswa membawa semua berkas dan laporan tugas akhir ke Program Studi
Teknik Sipil untuk pengecekan plagiasi oleh admin prodi.
d. Jika hasil cek plagiasi sudah memenuhi syarat, maka mahasiswa bisa mengajukan jadwal
siding akhir kepada dosen pembimbing dan penguji yang sudah ditunjuk.
e. Sebelum pelaksanaan siding akhir, mahasiswa wajib menyampaikan Laporan Tugas
Akhir kepada Dosen Pembimbing dan Penguji
f. Pelaksanaan Sidang Akhir dilaksanakan secara tertutup.

6. Ketentuan Lain-lain
a. Mahasiswa penyaji seminar proposal/hasil dan sidang akhir akan mendapatkan hasil
penilaian dari Dosen Pembimbing dan Penguji setelah dinyatakan lulus.
b. Kartu Bukti Kehadiran Seminar merupakan tanggung jawab masing-masing mahasiswa
yang hadir, namun persetujuannya merupakan wewenang Dosen Pembimbing pada
seminar yang bersangkutan.
c. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam SOP ini dapat dilihat pada Buku Panduan
Tugas Akhir Program Studi Teknik Sipil.

KARTU BUKTI KEHADIRAN SEMINAR
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR
NAMA MAHASISWA
NIM
No

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………...............
: ……………………………………………………………………...
Nama dan NIM
Tanda Tangan
Judul Tugas Akhir
Mahasiswa Penyaji
Pembimbing II

(nama Pembimbing I
atau Pembimbing II)

KARTU BUKTI KEHADIRAN SEMINAR
SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR
NAMA MAHASISWA
NIM
No

Hari/Tanggal

: ……………………………………………………………...............
: ……………………………………………………………………...
Nama dan NIM
Tanda Tangan
Judul Tugas Akhir
Mahasiswa Penyaji
Pembimbing II

(nama Pembimbing I
atau Pembimbing II)

