STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL/ HASIL/ SIDANG PENDADARAN
JURUSAN TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Mutu Baku

Pelaksana
No

Keterangan
Aktivitas
Jurusan

Dosen
pembimbing/
penguji

Kelengkapan

Waktu

Output

2-3 jam

Presentasi dan draft
tugas akhir

Catatan No.1

1 jam

Presentasi dan draft
tugas akhir

-

5 menit

Lembar koreksi yang
telah diisi

Catatan No.2

5 menit

Lembar penilaian yang
telah diisi

Catatan No.3

5 menit

Berita acara seminar
hasil tugas akhir yang
telah diisi

-

5 menit

Lembar penilaian dan
berita acara yang telah
diisi

-

Mahasiswa

1

Pembimbing
membuka
acara
seminar proposal/ hasil/pendadaran
(presentasi dan tanya jawab)

Presentasi dan draft
tugas akhir

2

Mengisi lembar koreksi seminar
proposal/ hasil/ pendadaran

Presentasi dan draft
tugas akhir

Memberikan
penilaian
secara
proporsional berdasarkan aspek
penilaian (Dosen Penguji wajib
mengisi lembar penilaian)

Lembar koreksi

3

Ketua penguji merekap nilai dalam
Form
berita
acara
dan
menyampaikan hasil penilaian
seminar kepada mahasiswa

Lembar penilaian

4

5

Ketua Penguji menyerahkannya ke
jurusan

6

Menerima dan mengumumkan nilai
akhir tugas akhir

Berita acara seminar
hasil tuguas akhir
Lembar penilaian dan
berita acara yang telah
diisi

Catatan:
1. Pada pelaksanaan seminar proposal/hasil/pendadaran, Pembimbing utama membuka acara seminar dengan Ketua Penguji merupakan penguji pertama. Kegiatan
seminar proposal/hasil/pendadaran harus berjumlah 4 orang dosen. Ketua penguji memastikan kegiatan seminar berjalan dengan aman dan tertib serta mengisi berita
acara dan merekapitulasi nilai akhir.
2. Pemberian penilaian kepada mahasiswa yang bersangkutan mengacu pada aspek-aspek penilaian yang telah ada di lembar penilaian sehingga pada pelaksanaan
seminar proposal/hasil/pendadaran para penguji hanya diminta untuk memberikan penilaian dan saran secara objektif. Jika dalam penilaian terjadi kesenjangan interval
nilai yang sangat jauh dari rerata nilai yang diberikan oleh penguji lainnya, maka penilaian dari semua penguji mengacu pada margin error sebesar 5 point dari rerata
penilaian semua penguji.

3.

Pada proses seminar proposal/hasil/pendadaran, bisa saja terjadi proses pengulangan seminar atau dinyatakan tidak lulus seminar kepada mahasiswa yang bersangkutan
jika ada para penguji menyatakan 50% (minimal 2 orang) yang berpendapat bahwa seminar mahasiswa yang bersangkutan tidak layak dengan pertimbangan yang
nantinya dikemukakan secara sistematis dan objektif.
Balunijuk, Desember 2019
Mengetahui,
ttd
Ketua Jurusan Teknik Pertambangan

