


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Prosedur
Operasional Baku (POB) untuk manajemen Program Studi Teknik Geofisika Jurusan Teknik
Kebumian Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala telah dapat diselesaikan oleh Tim
Penyusun. Penyusunan POB ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan adanya
transparansi prosedur atau alur pengelolaan kegiatan untuk melayani dosen, mahasiswa dan
karyawan sehingga dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan kerja
Program Studi Teknik Geofisika Jurusan Teknik Kebumian Fakultas Teknik Unsyiah. POB ini
dapat menjadi pedoman bagi pejabat dan karyawan di tingkat fakultas, jurusan dan
laboratorium dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tentu saja POB ini masih harus
disempurnakan secara terus menerus dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka
menciptakan tertib administrasi yang baik dan mendatang kepuasan layanan bagi pihak
berkepentingan. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan ke depan sangat kami
harapkan.

Demikianlah POB ini kami buat dengan harapan dapat membantu ke arah perbaikan
manajemen lingkungan kerja di Program Studi Teknik Geofisika Jurusan Teknik Kebumian
Fakultas Teknik Unsyiah.

Banda Aceh, 1 November 2016

Koordinator Program Studi

Teknik Geofisika

Marwan, S.Si., M.T.

diandarisma@hotmail.com
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UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA
Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : EVALUASI HASIL BELAJAR SEMESTER
Kode : POB-001 Tanggal Dikeluarkan : 5 November 2016

No. Revisi :Area : Jurusan Teknik Geofisika

TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:1. Persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,2. Komponen / unsur penilaian,3. Prosedur evaluasi hasil belajar semester, dan4. Jadwal pelaksanaan evaluasi belajar dalam satu semester.
DEFINISIEvaluasi hasil belajar semester merupakan proses pengukuran dan penilaian hasil proses belajaruntuk setiap mata ajaran yang meliputi prosedur, persyaratan, komponen dan jadwal pelaksanaanpada satu semester. Mata Ajaran adalah komponen penyusun kurikulum yang berupa Mata Kuliah,Praktikum, Seminar, Praktek Lapangan, Magang Kerja dan atau Tugas Akhir.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi :1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,2. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi pada satu semester,3. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi hasil belajar semester, dan4. Jadwal untuk masing-masing evaluasi.
REFERENSI1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000,2. SK Rektor No. 374 Tahun 2008, dan3. Buku panduan program sarjana UNSYIAH.
PROSEDUR
a. Persyaratan evaluasi hasil belajar semester1. Setiap mata kuliah dapat diujikan (ujian tengah semester/midterm dan ujian akhir semester)apabila jumlah tatap muka telah mencapai minimal 80% dari total petemuan   yangdirencanakan (8 kali untuk ujian tengah semester dan 16 kali untuk ujian akhir semester),2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian (ujian tengah semester, ujian akhir semester) apabila sudahmengikuti kuliah minimal 80% dari jumlah tatap muka, serta telah memenuhi persyaratanadministrasi (membayar SPP dan mengisi KRS online),3. Selain ujian tengah dan ujian akhir semester, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melaluitugas dan quiz,4. Komposisi penilaian mata kuliah untuk setiap komponen penilaian (tugas, kuis, ujian tengahsemester, dan dan ujian akhir) disesuaikan dengan bobot materi tugas atau ujian terhadappencapaian tujuan intruksional umum; Untuk mata kuliah yang berpraktikum, nilai akhirtergantung pada bobot SKSnya. Mata kuliah dengan bobot 3 sks maka nilai akhirnya terdiri dari65% nilai mata kuliah dan 35% dari praktikum, sedangkan mata kuliah dengan bobot 4 sksmaka nilai akhirnya terdiri dari 75% nilai mata kuliah dan 25% dari praktikum.5. Untuk menjamin evaluasi belajar semester sesuai dengan jadwal, monitoring dilakukan olehpihak yang berwenang (PD-I Bidang Akademik) dan ketua Jurusan minimal 2 kali, yaitu padapertengahan dan akhir semester,
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b. Komponen evaluasi hasil belajar1. Tugas
o Tugas yang diberikan harus relevan dengan materi yang tercantum dalam GBPP dan SAP,
o Bentuk tugas yang diberikan dapat mencakup paper, rangkuman kuliah, dan bentuk-bentuk laporan, dan
o Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya   pada saat ujian (tugas sebelum midtermdikumpulkan pada saat ujian midterm, tugas sebelum ujian akhir dikumpulkan pada saatujian akhir).2. Quis
o Quis dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal (mendadak), dan
o Bentuk quis yang digunakan adalah tanya-jawab, soal essay, multiple choise, soal B-S, danlainnya.3. Ujian Tengah Semester (midterm)
o Ujian Tengah Semester (midterm) dilaksanakan pada pertemuan ke delapan atau sesuaikalender akademik atau BCO, dan
o Bentuk ujian midterm yang digunakan adalah soal essay, multiple choise, ujian lisan, take
home test atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu matakuliah.4. Ujian Akhir Semester (final)

o Ujian akhir dilaksanakan pada pertemuan ke 16 atau sesuai kalender akademik, dan
o Bentuk ujian akhir yang digunakan adalah soal essay, multiple choise, ujian lisan, take
home test atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu matakuliah.

c. Tatacara Evaluasi Hasil Belajar1. Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa tentang rencana evaluasi hasil belajar (quiz,tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester) pada awal perkuliahan;  informasimencakup ruang lingkup, bobot penilaian, serta jadwal pelaksanaan (khusus untuk ujianmidterm dan final),2. Dosen menyelenggarakan evaluasi sesuai jadwal yang direncanakan,3. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti evaluasi pada jadwal yang ditentukan melapor kepadadosen selambat-lambatnya satu minggu setelah evaluasi dilaksanakan, dan apabila lewat waktuyang telah ditetapkan, mahasiswa tidak diberi kesempatan lagi.4. Dosen memeriksa lembaran jawaban mahasiswa, memberikan penilaian pada kisaran 0 - 100,dan mengembalikan lembar jawaban kepada mahasiswa selambat-lambatnya satu minggusetelah pelaksanaan evaluasi disertai dengan informasi mengenai jawaban yang benar/palingtepat,5. Dosen mengkonversikan nilai akhir  mata kuliah  dari angka ke bentuk huruf berpedomankepada dua metode: PAN (Penilaian Acuan Normal) atau PAP (Penilaian Acuan Patokan)Universitas Syiah Kuala, dan sebelum nilai akhir diserahkan ke bagian administrasi pendidikan,dosen harus mengumumkan nilai sementara dan memberikan masa sanggah minimal selama 3(tiga) hari.6. Dosen menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke bagian administrasi pendidikan sesuai denganjadwal yang telah ditentukan.
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d. Pihak-pihakyang terlibat dalam evaluasi hasil belajar1. Dosen pengasuh mata ajaran sebagai penanggung-jawab utama/pengawas utama,2. Pengajaran sebagai pendukung untuk membantu pengawasan,3. PD I sebagai penanggung-jawab akademik, dan4. Mahasiswa sebagai responden dalam proses pembelajaran.
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TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:1. Tata-cara pelaksanaan perkuliahan dan praktikum di lingkungan Jurusan Teknik GeofisikaUniversitas Syiah Kuala, dan2. Sebagai pedoman bagi dosen, asisten dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahandi lingkungan Jurusan Teknik Geofisika.
DEFINISI1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar atau penyampaian ilmu oleh dosen kepada mahasiswayang dilakukan dengan komunikasi dua arah, dimana partisipasi mahasiswa diharapkan timbuldalam kegiatan tersebut. Kuliah disampaikan dengan cara tatap muka antara dosen denganmahasiswa yang dijadwalkan, dengan volume pembelajaran yang sesuai dengan Garis-garisBesar Program Pembelajaran/Satuan Acara Pengajaran (GBPP/SAP). Bentuk kuliah dapatdilakukan dengan cara ceramah, diskusi, dialog dan sebagainya,2. Untuk perkuliahan, satu kali tatap muka adalah 50 menit x bobot SKS,3. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dankemampuannya diangkat oleh rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiridari dosen tetap dan dosen tidak tetap,4. Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahian ditugaskanmembantu dosen dalam kegiatan pratikum,5. Teknisi/Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan pendidikandan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam kegiatan pratikum, dan6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program Diploma, Sarjana,Spesialis atau Pascasarjana di Unsyiah.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi:1. Jenis Kegiatan perkuliahan,2. Kelembagaan Perkuliahan,3. Persyaratan Perkuliahan, dan4. Pelaksanaan Perkuliahan,5. Tata tertib perkuliahan
REFERENSI1. SK Rektor No. 372 Tahun 2008, dan2. Buku panduan program sarjana Unsyiah.
KETENTUANUMUM
1. Jenis perkuliahanPerkuliahan di lingkungan Jurusan Teknik Geofisika dilaksanakan dalam bentuk:

• Perkuliahan reguler : dalam satu tahun akademik, penyelenggaraan perkuliahan regulerdibagi dua semester (ganjil dan genap), dan
• Perkuliahan alih semester : perkuliahan yang dilaksanakan di antara dua semester.Kedua jenis kuliah ini diatur dalam kalender akademik, yang ditetapkan oleh Rektor.

2. KelembagaanPerkuliahan

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA
Darussalam-Banda Aceh
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Kegiatan perkuliahan suatu mata kuliah dikelola oleh suatu tim dosen yang ditunjuk oleh KetuaJurusan dan ditetapkan berdasarkan SK Dekan. Kelembagaan perkuliahan terdiri dari:a. Koordinator mata kuliah : adalah dosen berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian danjabatan akademiknya ditugaskan oleh Ketua Jurusan menjadi penanggung jawab danmengkoordinasikan penyelenggaraan suatu mata kuliah, danb. Dosen mata kuliah: adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dankeahliannya ditugaskan oleh Ketua Jurusan untuk mengajar suatu mata kuliah.
3. PersyaratanPerkuliahan1. Dosen diharuskan masuk memberikan perkuliahan dengan jumlah perkuliahan yangsemestinya. Apabila kondisi tidak memungkinkan maka dapat dibenarkan minimal 80 % darijumlah masuk perkuliahan yang semestinya,

• Mata kuliah 1 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 1 jam kuliah (50 menit)
• Mata kuliah 2 sks, jumlah masuk kuliah semestinya =16 x 2 jam kuliah (100 menit)
• Mata kuliah 3 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 16 x 2 jam kuliah (100 menit) dan16 x 1 jam kuliah (50 menit) atau 16 x 3 jam kuliah (150 menit)
• Mata kuliah 4 sks, jumlah masuk kuliah semestinya = 32 x 2 jam kuliah (100 menit)2. Dosen diharuskan memberikan perkuliahan minimal 80 % dari lama waktu tatap muka yangsemestinya, dan3. Mahasiswa diharuskan mengikuti perkuliahan suatu mata kuliah minimal 75% dari jumlahperkuliahan yang semestinya. Apabila jumlah kehadiran mahasiswa itu kurang dari jumlahminimal itu maka mahasiswa tersebut tidak dibenarkan mengikuti ujian akhir semesteruntuk mata kuliah yang bersangkutan.

4. Tata Tertib Perkuliahan1. Mahasiswa diharuskan memperhatikan jadwal perkuliahan yang diumumkan oleh jurusan,2. Jadwal perkuliahan yang sudah disusun tidak boleh diubah,3. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan tidak dibenarkan memakai sandal dan kaos oblongtetapi harus memakai sepatu dan pakaian yang pantas dan sopan,4. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti kuliah harus menyampaikan pemberitahuansecara tertulis kepada koordinator mata kuliah selambat-lambatnya satu minggukemudian (pada perkuliahan berikutnya). Bila sakit harus melampirkan surat keterangandokter pemerintah5. Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan kurikulum yang sedang berjalan, tanpa izin dekanatau ketua jurusan dianggap indisipliner,6. Mahasiswa yang membuat keonaran ataupun menghalangi kelancaran perkuliahan, dapatdikenai sanksi akademik berdasarkan keputusan rapat Senat Fakultas, dan7. Mahasiswa yang melakukan penghinaan terhadap dosen atau melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap dosen dapat dikenai sanksi akademik,
PROSEDUR
1. Persiapan Perkuliahan1. Jurusan menyiapkan jadwal dan ruang perkuliahan, disyahkan dengan keputusan dekansebelum jadwal penyusunan rencana studi mahasiswa,2. Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan perkuliahan yang meliputi pembahasanGBPP, SAP, kontrak perkulihan dan bahan ajar sebelum semester dimulai, dan

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA
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3. Tim pengajar menerima daftar peserta kuliah dari SBAK Fakultas melalui panitiapenjadwalan selambat-lambatnya pada hari pertama kuliah.
2. PelaksanaanPerkuliahan1. Dosen melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal minimal 13 danmaksimal 16 kali pertemuan dalam satu semerter,2. Dosen yang memberikan perkuliahan dan mahasiswa hadir di ruang kuliah tepat padawaktunya sesuai dengan jadwal yang ditentukan,3. Pada pertemuan pertama koordinator mata kuliah menyampaikan kontrak perkuliahanyang meliputi materi perkuliahan (GBPP/SAP), sistem penilaian, metode pembelajaran,dan bahan ajar,4. Dosen menyampaikan bahan kuliah sesuai dengan GBPP dan SAP,5. Mahasiswa menandatangani daftar hadir,6. Setelah memberikan kuliah dosen mengisi Daftar Kehadiran Dosen/Berita AcaraPelaksanaan perkuliahan,7. Dosen dan satu orang wakil mahasiswa menandatangani Berita Acara Pelaksanaanperkuliahan,8. Dosen menyerahkan berita acara pelaksanaan perkuliahan dan daftar hadir ke Jurusan,9. Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturanmenyerahkan surat izin tidak mengikuti perkuliahan dari fakultas/jurusan kepadakoordinator mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelah perkuliahan yang diikuti(pada hari perkulihan berikutnya),10. Mahasiswa yang tidak hadir dengan alasan sakit harus menyerahkan surat keterangansakit dari dokter kepada koordinator mata kuliah selambat-lambatnya satu minggu setelahperkuliahan yang diikuti (pada hari perkulihan berikutnya),11.  Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturanmelapor kepada koordinator mata kuliah dan koordinator mata kuliah menentukan satudari dua alternatif solusi:

• dosen lain dalam Tim mata kuliah yang sama, menggantikan pemberian kuliah padawaktu tersebut
• dosen yang berhalangan hadir memberikan kuliah penganti pada waktu lain yangdisepakati bersama oleh dosen dan mahasiswa,12. Dalam hal waktu kuliah bersamaan dengan hari libur nasional, dosen dan mahasiswamembuat kesepakatan tentang perubahan, dan13. Dalam  hal terjadi perubahan jadwal perkuliahan untuk suatu mata kuliah,  dosen danmahasiswa membuat kesepakatan tentang perubahan tersebut.
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BAGANALIR PROSEDUR

Kegiatan

Penjadwalan oleh PanitiaPenjadwal dan SBAK
Unit

SBAK Dosen Mhs Sarana/
prasarana

1

Dokumen WaktuJadwal Perkuliahandan Praktikum
Persiapan untuk pelaksanaanperkuliahan,Dosen: GBPP, SAP, KontrakPerkuliahan, Bahan Ajar, DaftarHadir, Diktat Kuliah danPraktikum, Media

2 2 2 GBPP, SAP, KontrakPerkuliahan, BahanAjar, Daftar Hadir,Diktat Kuliah danPraktikum, MediaPelaksanaan Perkuliahan;Koordinator menyampaikanKontrak Perkuliahan, termasukGBPP/SAP dab bahan Ajar jugamateri kuliah sesuai denganGBPP dan SAP MahasiswaMahasiswa menandatanganidaftar hadir
GBPP, SAP, Kontrak

3 3 Perkuliahan, BahanAjar, Daftar Hadir
Penulisan Berita Acarapenulisan Perkuliahan;Setelahmemberikan kuliah dosenmengisi berita acarapelaksanaan perkuliahan dan 4 4melakukan verifikasi daftarhadir, berita acara pelaksanaanperkuliahan ditandatanganidosen dan satu orang wakilmahasiswa

Berita AcarapelaksanaanPerkuliahan

Penyerahan daftar hadir danBerita Acara Pelaksanaan 5Perkuliahan Daftar Hadir danBerita AcaraPerkuliahan
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TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:1. Prosedur penyusunan kurikulum program sarjana2. Dasar perencanaan dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran yangharus dicakup dalam program sarjana3. Pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program sarjana
DEFINISI1. Penyusunan kurikulum program sarjana Unsyiah adalah proses penyusunan kurikulum yangberbasis kompetensi yang berisikan aturan-aturan (tata cara) umum, kurikulum, dan aturan-aturan akademik yang berlaku di program sarjana,2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahanpelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaranuntuk mencapai tujuan pendidikan tertentu,3. Sistem Kredit Semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakandalam satuan kredit semester (SKS), dan4. SKS adalah satuan kredit semester, digunakan sebagai ukuran beban studi mahasiswa, bebankerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi:1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penyusunan kurikulum program sarjana,2. Tata cara perbaikan/revisi kurikulum program sarjana, dan3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan dan revisi kurikulum program sarjana
REFERENSI1. UU Sisdiknas tahun 2003,2. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggidan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,3. SK Rektor Universitas Syiah Kuala No. 372 Tahun 2008,4. Buku panduan akademik Unsyiah tahun 2010.5. Buku standar akademik program sarjana Unsyiah tahun 2010.
PROSEDUR
a. Persyaratanpenyusunankurikulum1. Penyusunan kurikulum dilakukan dengan berpedoman kepada kebijakan akademik danstandar akademik Unsyiah,2. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, matakuliah lanjutan, dan mata kuliah keahlian,3. Kurikulum disusun mengikuti sistem kredit semester, dan4. Kurikulum disusun berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang berisikan muatannasional (kompetensi utama) dan muatan lokal/institusional (kompetensi pendukung).5. Kurikulum disusun berdasarkan visi dan misi jurusan/prodi.
b. Tata cara penyusunankurikulum1. Program studi/jurusan membentuk Panitia Penyusunan Kurikulum (PPK) dan SK panitia inidikeluarkan oleh Rektor,
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2.   PPK program studi/jurusan menentukan profil, tujuan dan kompetensi lulusan yang harusdicapai berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan dan analisispotensi internal untuk penyelenggaraan kurikulum,3.  PPK mengundang Technical Asissten (TA) dari Perguruan Tinggi lain, guna mendapatkanmasukan, penjelasan dan analisis kurikulum yang akan disusun,4.  PPK mengundang stakeholders (pemangku kepentingan) untuk meminta masukan draftkurikulum,5. PPK mengundang alumni untuk meminta masukan tentang muatan lokal,6.   PPK menyusun kurikulum (alur kurikulum, mata kuliah, kode, jumlah SKS, distribusi matakuliah ke dalam semester) beserta aturan akademik yang menyertainya,7. PPK menetapkan beban studi yang harus diselesaikan mahasiswa dengan memperhatikanperaturan/ketentuan yang berlaku (beban minimum program sarjana 144 SKS),8. PPK dibantu oleh dosen mata kuliah terkait menyusun deskripsi/silabus masing-masing matakuliah,9. PPK melakukan kajian lintas mata kuliah untuk memastikan bahwa secara keseluruhan, matakuliah yang ditawarkan dalam kurikulum akan dapat memenuhi pembentukan elemenkompetensi landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan ketrampilan, kemampuan berkarya,sikap dan perilaku dalam berkarya serta pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat,10.  PPK dibantu oleh dosen melakukan kajian terhadap deskripsi setiap mata kuliah agar tidakterjadi tumpang tindih materi ajar,11. Jurusan/program studi menyelenggarakan pertemuan dosen untuk sosialisasi danpenghimpunan kritik dan saran terhadap kurikulum,12. Jurusan/program studi mengajukan kurikulum dalam bentuk buku panduan akademikprogram sarjana kepada dekan untuk ditetapkan/disetujui senat fakultas,13. Jurusan/program studi menyelenggarakan sosialisasi kurikulum kembali kepada mahasiswadan staf pengajar, dan14. Mahasiswa dan staf pengajar diwajibkan membaca dan memahami buku panduan akademik.
c. PerubahanKurikulum1. Ketua Jurusan, Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) dijurusan bersama-sama melakukan evaluasi terhadap kurikulum setelah 2 (dua)   tahunkurikulm berjalan,2. Pembantu Dekan I (bidang akademik) mengingatkan prodi/jurusan untuk melakukanevaluasi/revisi kurikulum selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah kurikulum berjalan,3. Prodi/Jurusan membentuk panitia revisi kurikulum (PRK),4. PRK, TPMA dan GKM bersama-sama membuat form (kuisioner) revisi kurikulum danmengundang stakeholders dan alumni untuk mendapatkan masukan,5. PRK, TPMA dan GKM menganalisis masukan dari stakeholders dan alumni,6. PRK, TPMA dan GKM bersama staf pengajar meninjau kembali materi masing-masingmatakuliah berdasarkan input stakesholders yang dijabarkan dalam GBPP dan SAP setiapmatakuliah untuk dijadikan draft revisi kurikulum,7. PRK memberikan hasil revisi kepada Ketua Prodi/Jurusan untuk diserahkan kepada PembantuDekan I untuk mendapatkan pengesahan revisi kurikulum,8. Pimipinan Fakultas mengeluarkan buku panduan kurikulum baru untuk dijadikan pedomanpada waktu yang ingin ditetapkan,9. Pimpinan Fakultas menetapkan pemberlakuan Kurikulum baru kepada mahasiswa untukangkatan tertentu,
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10. Pimpinan Fakultas menetapkan peraturan-peraturan terhadap peralihan matakuliah hasilrevisi kurikulum, dan11. Sosialisisi revisi kurikulum kepada mahasiswa dan staf pengajar.
d. Pihak-pihakyang terlibat dalam penyusunankurikulum1. Pimpinan Fakultas : menetapkan panitia dalam bentuk SK, mengeluarkan buku panduan,audiensi dengan senat fakultas,2. Ketua Jurusan/Prodi : membentuk PPK atau PRK,3. PPK, PRK, TPMA dan GKM : menyusun draft kurikulum dan draf perubahan kurikulum,4. Staf pengajar : memberikan masukan pada PPK dan PRK sesuai dengan bidang /mata kuliahyang diasuh,5. Mahasiswa : pelaksana kurikulum,6. Stakeholders : memberikan masukan pada pembuatan dan perubahan kurikulum, dan7. Alumni : memberikan masukan pada pembuatan dan perubahan kurikulum sesuai denganpengalaman kerja mereka di lapangan.
BAGANALIR PROSEDURPENYUSUNANKURIKULUMPROGRAMSARJANA

Kegiatan

Penetapan Panitia
Pembuat Kurikulum
(PPK)
PPK Menentukan Profil,
tujuan dan kompetensi
lulusan yang harus
dicapai
PPK mengundang
stakeholders

PD I Ketua
Prodi/Jur.

1

2 2

3

Unit
PRK,
TPMA dan
GKM

Stakehol
ders/Staf Mhs. Waktu Dokumen

SK Dekan

Form ...

Form ....

Penyusunan/merevisi
kurikulum 4 5

Form ....

Penetapan beban studi
yang harus diselesaikan
mahasiswa dan
kelompok mata kuliah

Input dari stakeholders
dan staf pengajar

Form ....

6
Form ....

7 7

PPK/PRK Sosialisasi
kurikulum

Buku
Panduan
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TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:1. Persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,2. Komponen / unsur penilaian,3. Prosedur evaluasi hasil belajar semester, dan4. Jadwal pelaksanaan evaluasi belajar dalam satu semester.
DEFINISIEvaluasi hasil belajar semester merupakan proses pengukuran dan penilaian hasil proses belajaruntuk setiap mata ajaran yang meliputi prosedur, persyaratan, komponen dan jadwal pelaksanaanpada satu semester. Mata Ajaran adalah komponen penyusun kurikulum yang berupa Mata Kuliah,Praktikum, Seminar, Praktek Lapangan, Magang Kerja dan atau Tugas Akhir.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi :1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam evaluasi hasil belajar semester,2. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi pada satu semester,3. Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi hasil belajar semester, dan4. Jadwal untuk masing-masing evaluasi.
REFERENSI1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000,2. SK Rektor No. 374 Tahun 2008, dan3. Buku panduan program sarjana UNSYIAH.
PROSEDUR
a. Persyaratan evaluasi hasil belajar semester1. Setiap mata kuliah dapat diujikan (ujian tengah semester/midterm dan ujian akhir semester)apabila jumlah tatap muka telah mencapai minimal 80% dari total petemuan   yangdirencanakan (8 kali untuk ujian tengah semester dan 16 kali untuk ujian akhir semester),2. Mahasiswa dapat mengikuti ujian (ujian tengah semester, ujian akhir semester) apabila sudahmengikuti kuliah minimal 80% dari jumlah tatap muka, serta telah memenuhi persyaratanadministrasi (membayar SPP dan mengisi KRS online),3. Selain ujian tengah dan ujian akhir semester, evaluasi hasil belajar dapat dilakukan melaluitugas dan quiz,4. Komposisi penilaian mata kuliah untuk setiap komponen penilaian`(tugas, kuis, ujian tengahsemester, dan dan ujian akhir) disesuaikan dengan bobot materi tugas atau ujian terhadappencapaian tujuan intruksional umum; Untuk mata kuliah yang berpraktikum, nilai akhirtergantung pada bobot SKSnya. Mata kuliah dengan bobot 3 sks maka nilai akhirnya terdiri dari65% nilai mata kuliah dan 35% dari praktikum, sedangkan mata kuliah dengan bobot 4 sksmaka nilai akhirnya terdiri dari 75% nilai mata kuliah dan 25% dari praktikum.5. Untuk menjamin evaluasi belajar semester sesuai dengan jadwal, monitoring dilakukan olehpihak yang berwenang (PD-I Bidang Akademik) dan ketua Jurusan minimal 2 kali, yaitu padapertengahan dan akhir semester,
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b. Komponen evaluasi hasil belajar1. Tugas
o Tugas yang diberikan harus relevan dengan materi yang tercantum dalam GBPP dan SAP,
o Bentuk tugas yang diberikan dapat mencakup paper, rangkuman kuliah, dan bentuk-bentuk laporan, dan
o Tugas dikumpulkan selambat-lambatnya   pada saat ujian (tugas sebelum midtermdikumpulkan pada saat ujian midterm, tugas sebelum ujian akhir dikumpulkan pada saatujian akhir).2. Quis
o Quis dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal (mendadak), dan
o Bentuk quis yang digunakan adalah tanya-jawab, soal essay, multiple choise, soal B-S, danlainnya.3. Ujian Tengah Semester (midterm)
o Ujian Tengah Semester (midterm) dilaksanakan pada pertemuan ke delapan atau sesuaikalender akademik atau BCO, dan
o Bentuk ujian midterm yang digunakan adalah soal essay, multiple choise, ujian lisan, take
home test atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu matakuliah.4. Ujian Akhir Semester (final)

o Ujian akhir dilaksanakan pada pertemuan ke 16 atau sesuai kalender akademik, dan
o Bentuk ujian akhir yang digunakan adalah soal essay, multiple choise, ujian lisan, take
home test atau kombinasinya yang disesuaikan dengan kebutuhan evaluasi suatu matakuliah.

c. Tatacara Evaluasi Hasil Belajar1. Dosen memberikan informasi kepada mahasiswa tentang rencana evaluasi hasil belajar (quiz,tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester) pada awal perkuliahan;  informasimencakup ruang lingkup, bobot penilaian, serta jadwal pelaksanaan (khusus untuk ujianmidterm dan final),2. Dosen menyelenggarakan evaluasi sesuai jadwal yang direncanakan,3. Mahasiswa yang berhalangan mengikuti evaluasi pada jadwal yang ditentukan melapor kepadadosen selambat-lambatnya satu minggu setelah evaluasi dilaksanakan, dan apabila lewat waktuyang telah ditetapkan, mahasiswa tidak diberi kesempatan lagi.4. Dosen memeriksa lembaran jawaban mahasiswa, memberikan penilaian pada kisaran 0 - 100,dan mengembalikan lembar jawaban kepada mahasiswa selambat-lambatnya satu minggusetelah pelaksanaan evaluasi disertai dengan informasi mengenai jawaban yang benar/palingtepat,5. Dosen mengkonversikan nilai akhir  mata kuliah  dari angka ke bentuk huruf berpedomankepada dua metode: PAN (Penilaian Acuan Normal) atau PAP (Penilaian Acuan Patokan)Universitas Syiah Kuala, dan sebelum nilai akhir diserahkan ke bagian administrasi pendidikan,dosen harus mengumumkan nilai sementara dan memberikan masa sanggah minimal selama 3(tiga) hari.6. Dosen menyerahkan nilai akhir mata kuliah ke bagian administrasi pendidikan sesuai denganjadwal yang telah ditentukan.
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d. Pihak-pihakyang terlibat dalam evaluasi hasil belajar1. Dosen pengasuh mata ajaran sebagai penanggung-jawab utama/pengawas utama,2. Pengajaran sebagai pendukung untuk membantu pengawasan,3. PD I sebagai penanggung-jawab akademik, dan4. Mahasiswa sebagai responden dalam proses pembelajaran.

13



 

 

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul :   PENGGUNAAN LABORATORIUM UNTUK PENELITIAN 
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No. Revisi                  :  Area  :  Jurusan Teknik Geofisika 

 

 
TUJUAN 
POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 
1.    Prosedur pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa di laboratorium, dan 
2.    Koordinasi kepala laboratorium, dosen laboratorium, laboran dan asisten. 

 
DEFINISI 
1.    Penelitian mahasiswa adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

menyelesaikan tugas akhir di bawah pengawasan tim pembimbing mahasiswa bersangkutan 

2.    Penelitian dosen adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen untuk pelaksanaan 

tridarma perguruan tinggi 

3.    Dosen Pembimbing adalah dosen atau tim dosen berdasarkan persyaratan pendidikan, 

keahlian dan kemampuannya mengarahkan kegiatan penelitian dan penulisan tugas akhir 

mahasiswa, dan 

4.    Kepala Laboratorium adalah dosen yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan 

pengembangan laboratorium di Jurusan Teknik Geofisika, 

5.    Laboran adalah pegawai yang bertanggung jawab terhadap kegiatan, penggunaan dan 

pengaturan serta kerapian laboratorium. 
 

 
RUANG LINGKUP 
POB ini meliputi : 
1.    Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam penelitian di laboratorium, 
2.    Kepala laboratorium sebagai penanggung jawab laboratorium, 
3.    Laboran sebagai pelaksana pekerjaan di laboratorium, dan 
4.    Mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian di laboratorium. 

 
REFERENSI 
1.    SK Menteri pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Perguruan Tinggi, 
2.    Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.  045/U/2002, tentang Kurikulum berbasis 

Kompetensi, dan 
3.    SK Rektor Unsyiah No. 372 Tahun 2008. 

 
PROSEDUR 
1. Peneliti (dosen/mahasiswa) yang akan melaksanakan penelitian mengajukan surat 

permohonan kepada Kepala Laboratorium untuk melakukan penelitian di laboratorium yang 

dituju. Surat permohonan tersebut harus ditandatangani mahasiswa dan diketahui oleh 

pembimbing, kepala Laboratorium dan Koordinator Laboratorium. 

2.    Peneliti yang akan melaksanakan penelitian mengisi formulir peminjaman alat, dan diketahui 

oleh kepala laboratorium dan laboran. 

3.    Kepala Laboratorium memberikan surat izin penggunaan alat-alat laboratorium untuk dosen. 

Tembusan surat dialamatkan ke Tim Pembimbing (untuk mahasiswa) dan Jurusan. 

4.    Laboran   mempersiapkan   alat-alat   yang   diperlukan   oleh   peniliti.   Kondisi   alat   secara 

keseluruhan dicek terlebih dahulu oleh laboran sebelum digunakan oleh peneliti.
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5.   Penyediaan bahan-bahan penelitian habis pakai menjadi tanggung jawab peneliti. Alat-alat 

laboratorium  tidak  diperbolehkan  dibawa  ke  luar  laboratorium,  kecuali  dengan 

sepengetahuan Kepala Laboratorium. 

6.    Tim   pembimbing   berkewajiban   mengawasi   jalannya   penelitian   yang   dilakukan   oleh 

mahasiswa. 

7.    Mahasiswa wajib mengembalikan peralatan yang telah dipinjam setelah penelitian selesai. 

8.    Laboran mengecek kembali kondisi alat secara keseluruhan dan dapat diterima jika sesuai 

dengan spesifikasi yang tertulis pada formulir peminjaman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 

kelalaian  mahasiswa  menjadi  tanggungjawab  mahasiswa  tersebut.  Alat  dapat   diterima 

kembali oleh laboran jika kerusakan alat telah diperbaiki atau diganti dengan alat yang sama. 

9.    Sisa bahan habis pakai dan alat-alat yang diadakan sendiri oleh peneliti dari alokasi dana 

penelitian menjadi milik laboratorium.
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Bagan alir Prosedur 

 
 

 
Kegiatan 

 

 
Mahasiswa mengambil form 
KRS 

 
 
Mahasiswa        Dosen PA 
 

 

1 

 
Lembaga 
/Lokasi 

PPL 

Unit 
 

Jurusan/ 
Bagian 

 

 
Koordina 
tor PPL 

 

 
Dosen 

PL 

 
Dosen 
Pbahas 

 
Waktu       

Dokum 
en 

 
Form 
KRS

Mahasiswa berkonsultasi 
dengan Dosen Pembimbing 

2 
KRS serta menandatanganinya 
 

Dosen Pembimbing Akademik 
menandatangani form KRS 
yang telah diisi                                                                       

3 

Form 
KRS 
 
 
 
Form 
KRS

 

Mahasiswa menyerahkan 
form KRS yang telah diisi ke 
petugas Jurusan/Bagian                          4                                                      5 

Form 
KRS

 

Jurusan/Bagian Menentukan 
Lokasi dan Dosen 
Pembimbing PPL bagi 
mahasiswa yang 
bersangkutan 

 

 
6                            7            8

 

Mahasiswa melakukan 
Praktek di lokasi PPL                                                                                    7 

 

 

 

Mahasiswa melakukan 
konsultasi dengan dosen 
pembimbing                                                                                                                          8 

 

 
 
 
 
 
 

Mahasiswa melakukan 
konsultasi dengan dosen 
pembimbing dan pembahas                    9                                                   9 

 

Daftar 
Peserta 
Mata 
Ajaran 
, Daftar 
Hadir 
Mata 
Kuliah/ 
Prakt , 
KSM 
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TUJUANProsedur Operasional Baku (POB) ini ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:
1. Cara-cara pelaksanaan praktikum di lingkungan Jurusan Teknik Geofisika FMIPA UniversitasSyiah Kuala, dan
2. Sebagai pedoman bagi dosen, asisten dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas Praktikum dilingkungan Jurusan Teknik Geofisika Unsyiah.
DEFINISI1. Praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka antara dosen (dapatdibantu asisten) dengan mahasiswa yang menekankan pada aspek psikomotorik(keterampilan), kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap). Praktikum dapat dilakukan dilaboratorium maupun di luar laboratorium (lapangan) yang dijadwalkan. Praktikum dilakukansecara langsung oleh mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dan dibantu oleh laboran danasisten,2. Responsi adalah tes awal yang diberikan sebelum praktikum dilakukan. Pertanyaan yangdiberikan sesuai dengan topik praktikum yang akan dilakukan,3. Satu kali praktikum berlangsung selama 2 x 60 menit untuk 1 SKS,4. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian dan kemampuannyadiangkat oleh rektor untuk menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiri dari dosentetap dan dosen tidak tetap,5. Asisten adalah seseorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan dan keahian ditugaskanmembantu dosen dalam kegiatan pratikum. Seorang asisten minimal berada pada semesterlima dan memperoleh nilai minimal “B” untuk praktikum yang diasuh,6. Teknisi/Laboran adalah seorang tenaga fungsional yang berdasarkan persyaratan pendidikandan keahliannya bertugas memfasilitasi dosen dan asisten dalam kegiatan pratikum, dan7. Praktikan adalah mahasiswa peserta praktikum yang terdaftar secara sah pada programSarjana di Jurusan Teknik Geofisika Unsyiah.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi :1. Jenis Kegiatan Praktikum,2. Kelembagaan Praktikum,3. Tata Tertib Kegiatan Praktikum,4. Persiapan Praktikum,5. Pelaksanaan Praktikum, dan6. Evaluasi kegiatan Praktikum
REFERENSI1. SK Rektor No. 372 Tahun 2008, dan2. Buku Panduan Program Sarjana Unsyiah
KETENTUANUMUM
1. Jenis PraktikumPraktikum di lingkungan Jurusan Teknik Geofisika Unsyiah dilaksanakan dalam bentuk:a. Praktikum Laboratorium : Kegiatan praktikum yang dilakukan di Laboratorium.
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b. Praktikum lapangan : praktikum yang dilakukan di luar laboratorium. Khusus untukpraktikum lapangan diatur dalam POB tersendiri.
2. KelembagaanPraktikum/LaboratoriumKegiataan praktikum suatu mata kuliah dikelola oleh suatu tim dosen dan laboratorium yangditunjuk oleh Ketua Jurusan dan ditetapkan berdasarkan SK Dekan.Kelembagaan Praktikum terdiri dari:a. Koordinator Praktikum : adalah dosen berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian danjabatan akademiknya ditugaskan menjadi penanggung jawab dan mengkoordinasikanpenyelenggaraan suatu praktikum mata kuliah,b. Pembimbing Praktikum : adalah dosen yang berdasarkan persyaratan pendidikan dankeahliannya ditugaskan untuk membantu penyelenggaraan suatu praktikum, danc. Asisten Praktikum : adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh dosen pengasuh melalui sistemrecruit ment asisten praktikum di jurusan/prodi untuk membantu pelaksanaan praktikum.Asisten ini dikoordinir oleh seorang koordinator asisten. Rekrutmen asisten diatur olehJurusan dengan persyaratan tertentu.
3. Tata Tertib Kegiatan Praktikuma. Mahasiswa harus memperhatikan jadwal praktikum yang ditetapkan oleh Jurusan,b. Setiap Mahasiswa diwajibkan:

• Mentaati Tata Tertib umum Pelaksanaan Praktikum,
• Hadir lima belas menit sebelum praktikum dimulai,
• Menandatangani daftar kehadiran praktikum,
• Mengisi buku kegiatan harian/laporan /log book mahasiswa,
• Memakai jas laboratorium selama kegiatan praktikum berlangsung,
• memakai sepatu, tidak dibenarkan memakai sandal, sepatu sandal dan kaus oblong.
• Menonaktifkan telepon genggam selama kegiatan praktikum berlangsung, danc. Setiap Mahasiswa tidak dibenarkan makan, minum, merokok dan membuat keributanataupun keonaran di ruang praktikumd. Setiap Mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap alat dan tempat praktikum, apabilaada alat dan bahan yang rusak atau hilang wajib mengganti dengan alat yang sama atausejenis atau mereparasi alat tersebut sampai dapat berfungsi normal.e. Sebelum praktikum dimulai diadakan pre-test, sesuai dengan kegiatan praktikum yangakan dilakukan. Apabila praktikan tidak sempat mengikuti pre-test tersebut makamahasiswa bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk pre-test ulangan,f. Setiap kali praktikum harus diperlihatkan hasil pengamatannya kepada pembimbingpraktikum dan harus diparaf oleh dosen atau asisten sebagai tanda keabsahan,g. Kumpulan hasil pengamatan dibuat dalam bentuk Laporan sesuai dengan ketentuan yangberlaku pada masing-masing Laboratorium,h. Peraturan tambahan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan praktikum akan diatur dandisampaikan kemudian sesuai dengan kebutuhan dan jenis praktikum,i. Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar peraturan dan tata tertib ditetapkan olehkoordinator Praktikum atau koordinator asisten.
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Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : PRAKTIKUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA
Kode : POB-006 Tanggal Dikeluarkan : 5 November 2016

No. Revisi :Area : Jurusan Teknik Geofisika

PROSEDUR
1. Persiapan Pratikuma. Tim pengajar mengadakan pertemuan persiapan praktikum yang meliputi pembahasanTopik percobaan, Buku Penuntun Praktikum, Alat dan bahan praktikum sebelumpelaksanaan praktikum dimulai.b. Pembimbing praktikum menerima daftar peserta praktikum dari jurusan selambat –lambatnya seminggu sebelum praktikum dimulai.c. Laboran/Teknisi memperoleh jadwal praktikum dari Dosen pembimbing praktikum.d. Laboran/Teknisi menyiapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum.
2. PelaksanaanPraktikuma. Dosen melaksanakan kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal minimal 12 dan maksimal16 kali pertemuan dalam satu semester.b. Pada awal pertemuan dosen menyampaikan kontrak praktikum termasuk GBPP/SAP, danmateri praktikum.c. Dosen menyampaikan materi sesuai dengan GBPP dan SAPd. Mahasiswa menandatangani daftar hadir.e. Setelah membimbing praktikum dosen mengisi daftar hadir Dosen.f. Dosen menyerahkan daftar hadir ke Jurusan pada akhir semesterg. Dosen yang berhalangan hadir dengan alasan yang dibenarkan menurut peraturan melaporkepada penanggung jawab praktikum.h. Dalam hal ada perubahan jadwal untuk suatu praktikum, dosen dan mahasiswa membuatkesepakatan dan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Jurusan.
BAGAN ALIR PROSEDUR(lihat halaman berikut)
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BAGANALIR PROSEDUR

Kegiatan Unit

Jurusan Dosen/
Asisten

Laboran
/Teknisi Mhs Sarana Dokumen Waktu

Penjadwalan oleh Jurusan Jadwal Sebelum
1

Persiapan untuk
pelaksanaan praktikum
sesuai dengan GBPP, SAP, 2 2
dan penuntun Praktikum.

perkuliahan
dan
Praktikum
GBPP, SAP,
dan

2 2 penuntun
Praktikum.

semester
berjalan

Awal
semester

Pelaksanaan Praktikum;
Dosen menyampaikan
materi praktikum sesuai 3
dengan topik pada pe-
nuntun praktikum. Dosen
dan Mahasiswa menan-
datangani daftar hadir
Penyerahan daftar hadir
praktikum 4

Penuntun
praktikum

3 dan Daftar
Hadir

Daftar Hadir

Sesuai
jadwal
yang
sudah di-
tentukan
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Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

Judul :   PELAKSANAAN PRAKTEK LAPANGAN DAN MAGANG 

Kode : POB-007 Tanggal Dikeluarkan  : 5 November 2016 

No. Revisi                  :  Area  :  Jurusan Teknik Geofisika 

 

 
TUJUAN 
POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 
1.    Prosedur pelaksanaan praktek lapangan dan magang, dan 
2.    Persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktek lapangan dan magang. 

 
DEFINISI 
Praktek lapangan atau magang merupakan penugasan kepada mahasiswa untuk mempelajari dan 
mengikuti kegiatan suatu  pekerjaan sesuai dengan    bidang atau  mata kuliah, di  lapangan dan 
menulis laporan kegiatan secara tertulis. Praktek lapangan dilakukan perorangan, bukan dalam 
bentuk group dan dibimbing oleh dosen yang ditunjuk oleh jurusan/bagian. 

 
RUANG LINGKUP 
POB ini meliputi : 
1.    Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan praktek lapangan atau magang, 
2.    Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktek lapangan atau magang. 

 
REFERENSI 
1.    SK Menteri pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Perguruan Tinggi, 
2.    Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  No.  045/U/2002,  tentang  Kurikulum  berbasis 

Kompetensi 
3.    SK Rektor Unsyiah No. 372 Tahun 2008, dan 
4.    Buku panduan program sarjana UNSYIAH. 

 
PROSEDUR 
a. Persyaratan pelaksanaan praktek lapangan atau magang 

Mahasiswa dapat melaksanakan praktek lapangan atau magang setelah memenuhi persyaratan 
berikut: 
1.  Menyelesaikan kewajiban registrasi ulang dan pembayaran SPP untuk semester berjalan 
2.  Sudah menyelesaikan beban studi minimal 115 sks, 
3.  Sudah memenuhi ketentuan mata kuliah prasyarat yang ditentukan, 
4.  Memprogram praktek lapangan atau magang pada KRS dengan beban studi maksimum 

semester berjalan adalah 9 sks, 
5.  Lama pelaksanaan praktek lapangan atau magang adalah minimum 2 bulan dan maksimum 

4 bulan yang diikuti dengan pembuatan laporan yang harus diselesaikan pada semester 
yang bersangkutan, 

6.  Segala  biaya  yang  dibutuhkan  selama  pelaksanaan  praktek  lapangan  adalah  tanggung 
jawab mahasiswa yang bersangkutan, dan 

7.  Segala  biaya  yang  dibutuhkan  oleh  dosen  pembimbing  dalam  pelaksanaan  praktek 
lapangan menjadi tanggung jawab fakultas. 

 
b. Tata cara pelaksanaan praktek lapangan atau magang 
1.    Ketua  Jurusan  menetapkan  dosen  pembimbing  praktek  lapangan  atau  magang  dengan 

memperhatikan kualifikasi yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas, 
2.    Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk untuk menetapkan tempat 

praktek lapangan atau magang dan menyampaikan usulan tempat praktek lapangan/magang 
ke Fakultas setelah mendapat rekomendasi dari koordinator praktek lapangan atau magang,
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3.    Mahasiswa  berkonsultasi  dengan  Dosen  Pembimbing  Akademik  mengenai  pelaksanaan 

praktek lapangan atau magang yang akan diambil dengan mempertimbangkan sisa beban studi 
mahasiswa, kemampuan akademik mahasiswa, status Mata Ajaran (wajib atau pilihan), serta 
Mata Kuliah Prasyarat 

4.    Fakultas menyediakan kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk permohonan tempat 
praktek lapangan/magang, 

5.   Mahasiswa menyiapkan rencana pelaksanaan praktek lapangan/magang, dengan lingkup 
kegiatan yang terdiri dari orientasi, kerja praktek,   konsultasi,   diskusi dengan dosen 
pembimbing dan pembahas, 

6.   Dosen pembimbing memberikan pembekalan materi yang diperlukan mahasiswa untuk 
melaksanakan praktek lapangan/magang, 

7.    Jika telah dinyatakan diterima di tempat praktek lapangan atau magang, mahasiswa dapat 
melaksanakan kegiatan praktek lapangan/magang sesuai dengan rencana yang disusun, 

8.    Dosen pembimbing memberikan pelayanan konsultasi dan supervisi di lapangan, 
9.    Mahasiswa  menyusun  laporan  pelaksanaan  praktek  lapangan/magang selambat-lambatnya 

satu bulan sesudah pelaksanaan, dan 
10.  Dosen pembimbing membimbing penyusunan laporan, membahas laporan praktek lapangan 

atau magang dari dosen pembahas yang telah ditetapkan oleh jurusan, menilai pelaksanaan 
praktek lapangan atau magang dan laporan mahasiswa, serta menyampaikan   nilai ke 
koordinator praktek lapangan atau magang. 

 
c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktek lapangan atau magang 
1.    Mahasiswa  :  memprogram praktek lapangan/magang dalam KRS, menyusun rencana praktek 

lapangan atau magang, melaksanakan praktek lapangan/magang, meyusun laporan, 
2.  Dosen Pembimbing Akademik : memberikan arahan kepada mahasiswa, membimbing 

pelaksanaan praktek lapangan/magang, memeriksa laporan, memberikan penilaian, dan 
3.    Departemen : menunjuk dosen pembimbing. 

 
BAGAN ALIR PROSEDUR 
(lihat halaman berikut)
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Form 
KRS

Mahasiswa berkonsultasi 
dengan Dosen Pembimbing 
Akademik dan mengisi form                  2                   2 
KRS serta menandatanganinya 
 

Dosen Pembimbing Akademik 
menandatangani form KRS 
yang telah diisi                                                                       

3 

Form 
KRS 
 
 
 
Form 
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Mahasiswa menyerahkan 
form KRS yang telah diisi ke 
petugas Jurusan/Bagian                          4                                                      5 
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Jurusan/Bagian Menentukan 
Lokasi dan Dosen 
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mahasiswa yang 
bersangkutan 

 

 
6                            7            8
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Praktek di lokasi PPL                                                                                    7 

 

 

Mahasiswa melakukan 
konsultasi dengan dosen 
pembimbing                                                                                                                          8 

 

 
 
 
 
 
 

Mahasiswa melakukan 
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Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : TUGAS AKHIR
Kode : POB-008 Tanggal Dikeluarkan : 2 November 2016

No. Revisi :Area : Jurusan Teknik Geofisika

TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :1. Tata cara pengajuan proposal tugas akhir, dan2. Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir.
RUANG LINGKUP1. Prasyarat pelaksanaan tugas akhir dan prasyarat pembimbing,2. Pengajuan proposal tugas akhir, dan3. Pembimbingan tugas akhir.
DEFINISI1. Pengajuan proposal tugas akhir usulan proposal karya ilmiah yg diwajibkan kepada mahasiswapada tahapan akhir masa studi sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian studi, dan2. Pembimbingan tugas akhir adalah proses penelaahan proposal karya ilmiah dan prosespenelaahan karya ilmiah mahasiswa oleh dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan untukmembimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir.
REFERENSIBuku panduan program sarjana UNSYIAH dan Fakultas Teknik tahun 2011.
PROSEDUR
a. Prasyarat pelaksanaan tugas akhirMahasiswa yang dapat melaksanakan tugas akhir adalah mahasiswa yang memenuhipersyaratan sebagai berikut:1. Mahasiswa terdaftar aktif pada semester bersangkutan,2. Memprogamkan tugas akhir dalam KRS online pada semester bersangkutan,3. Sudah menyelesaikan 110 sks, IPK ≥ 2,00, nilai D ≤ 10%, dan4. Lulus mata kuliah wajib yang berkaitan dengan bidang yang diteliti yang diteliti dengannilai ≥ C+.5. Sudah mengambil mata kuliah pilihan bidang sesuai dengan topik penelitian, minimal6 sks.
b. Prasyarat pembimbing1. Kriteria pembimbing utama:a. Staf pengajar jurusan Teknik Geofisika dengan jabatan fungsional asisten Ahli ke atasuntuk dosen minipal berpendidikan S2,b. Dosen berpendidikan S3.3. Kriteria pembimbing pembantu:a. Staf pengajar dari dalam Unsyiah dengan jabatan asisten ahli ke atas berpendidikanminimal S2 atau pakar di bidang yang sedang diteliti oleh mahasiswa.b. Yang berasal dari luar Unsyiah berpendidikan minimal S1 dengan pangkat minimalIIIc atau masa kerja minimal 8 tahun.4. Pembimbing ditunjuk oleh Ketua Jurusan dan memiliki bidang kajian yang sesuai dengantopik penelitian mahasiswa bimbingannya.5. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing pada waktubersamaan tidak melebihi 5 (lima) orang mahasiswa bimbingan.
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6. Apabila terdapat kondisi yang mendesak dan terkait dengan mahasiswa yang hampir habismasa waktu studinya, maka diberikan kelonggaran untuk membimbing 2 (dua) orangmahasiswa lagi.
c. PengajuanProposal Tugas Akhir1. Mahasiswa mengajukan proposal judul tugas akhir ke jurusan dengan melampirkan datapendukung awal pada jadwal yang ditentukan,2. Jurusan meneliti usulan-usulan judul yang diajukan mahasiswa, menyarankan perbaikanbila diperlukan, serta menetapkan pembimbing (pembimbing utama dan pembimbingpembantu) untuk setiap mahasiswa dengan memperhatikan spesifikasi bidang ilmu danpangkat/golongan dosen,3. Jurusan mengumumkan judul tugas akhir yang disetujui beserta dosen pembimbing yangditunjuk, dan4. Mahasiswa menyempurnakan proposal tugas akhir dengan dibimbing dosen pembimbing.
PembimbinganTugas Akhir1. Jurusan menyediakan kartu kendali bimbingan,2. Mahasiswa yang telah telah memperoleh persetujuan judul tugas akhir dan penetapandosen pembimbing mengambil kartu kendali bimbingan di Jurusan,3. Mahasiswa dan dosen pembimbing menetapkan dan menyepakati jadwal pembimbingan,4. Mahasiswa secara aktif berkonsultasi ke dosen pembimbing pada jadwal yang disepakati;pada setiap kegiatan bimbingan mahasiswa dan dosen pembimbing mengisi kartu kendalibimbingan sebagai bentuk dokumentasi proses pembimbingan,5. Jurusan melakukan pemantauan kegiatan pembimbingan tugas akhir melalui kartu kendalibimbingan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali,6. Apabila dalam waktu 1 (satu) semester setelah penunjukkan pembimbing, mahasiswaatidak melakukan seminar proposal, maka diminta kepada mahasiswa untuk menggantijudul dan atau dosen pembimbing,7. Mahasiswa berupaya untuk menyelesaikan tugas akhir dalam waktu 1 (satu) semester ataupaling lama 2 (dua) semester dimulai sejak penunjukan pembimbing, dan8. Jika sampai dua semester tugas akhir belum dapat diselesaikan, mahasiswa mengajukanperpanjangan waktu tugas akhir ke jurusan untuk maksimal 1 (satu) semester denganpertimbangan dan alasan yang disetujui oleh dosen pembimbing.
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Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

Judul : PENULISAN SKRIPSI
Kode : POB-009 Tanggal Dikeluarkan : 2 November 2016

No. Revisi :Area : Jurusan TEKNIK GEOFISIKA

TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tata cara penulisan proposal dan skripsisesuai dengan Panduan Penulisan Skripsi
RUANG LINGKUPKetentuan penulisan proposal dan skripsi mahasiswa
DEFINISI1. Proposal adalah tulisan ilmiah yang mendasari suatu penelitian, ditulis mengikuti panduanpenulisan skripsi Fakultas TEKNIK, di bawah bimbingan tim pembimbing2. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan suatu hasil penelitian dan panduanpenulisan skripsi Fakultas TEKNIK, di bawah bimbingan tim pembimbing
REFERENSI1. Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir dan Laporan Kerja Praktik FTEKNIK Unsyiah (2011)2. Buku panduan program sarjana S1 FAKULTAS TEKNIK(2011).3. Ejaan yang Disempurnakan (EYD tahun 1972)
PROSEDURKetentuan penulisan proposal dan skripsi sudah diatur tersendiri dalam buku Panduan Penulisan
Tugas Akhir dan Laporan Kerja Praktik
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No. Revisi :Area : Jurusan TEKNIK GEOFISIKA

TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:Tata cara pelaksanaan seminar proposal tugas akhir
RUANG LINGKUP1. Prasyarat pelaksanaan seminar proposal2. Prosedur pelaksanaan seminar proposal
DEFINISISeminar proposal adalah seminar yang dilakukan oleh mahasiswa yang akan melakukan penelitiantugas akhir, yang dihadiri oleh peserta seminar (terdiri dari tim dosen dan mahasiswa) pada waktuyang ditentukan guna memperbaiki/menyempurnakan proposal tersebut.
REFERENSI1. Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir dan Laporan Kuliah Kerja Praktik FTeknik tahun 2011.2. Buku panduan kurikulum program sarjana S1 Fakultas Teknik 2011.
PROSEDUR
a. Prasyarat pelaksanaan seminar proposalMahasiswa yang dapat melaksanakan seminar proposal adalah mahasiswa yang memenuhipersyaratan sebagai berikut :1. Mahasiswa aktif,2. Telah menyelesaikan seluruh syarat administratif tugas akhir3. Proposal penelitian sudah disetujui oleh tim pembimbing, dibuktikan dengan tanda tangan timpembimbing pada lembar pengesahan4. Telah mendaftarkan diri kepada koordinator tugas akhir.5. Seminar dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya salah seorang timpembimbing dan tiga orang dosen pembahas serta sepuluh orang mahasiswa aktif telah hadirdi ruang seminar.6. Telah menghadiri sekurang-kurangnya 10 kali seminar mahasiswa di Jurusan TEKNIKGEOFISIKA. (prasyarat no. 6 mulai diberlakukan pada semester Ganjil T.A2010/2011)
b. Prosedur pelaksanaan seminar proposal1. Mendaftarkan diri kepada koordinator tugas akhir dengan memperlihatkan proposal yangtelah ditandatangani oleh tim pembimbing.2. Koordinator tugas akhir menetapkan tanggal pelaksanaan seminar proposal danmerekomendasikan tim dosen yang akan menghadiri seminar proposal tersebut. Tim dosenyang direkomendasikan terdiri dari tim pembimbing ditambah dengan semua dosen di dalampeer group topik penelitian mahasiswa dan masing-masing satu orang dosen dari peer grouplainnya. Nama-nama tim dosen yang direkomendasikan untuk menghadiri seminar proposal,dituliskan pada form ‘Kesediaan menghadiri seminar proposal’.3. Mahasiswa menanyakan kesediaan hadir tim dosen yang telah direkomendasikan sambilmendistribusikan proposalnya paling lambat empat hari kerja sebelum pelaksanaan seminarproposal.4. Mahasiswa melaporkan kepada koordinator tugas akhir apabila ada dosen yangdirekomendasikan tidak dapat hadir untuk dilakukan penggantian.
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5. Mahasiswa membuat ringkasan proposal penelitiannya (maksimal 2 halaman) dan dibagikankepada mahasiswa yang akan menghadiri seminar proposal sebanyak minimal 10 eksemplar.6. Seminar proposal dipimpin oleh Pembimbing7. Seminar disampaikan dalam bentuk presentasi selama maksimal 10-15 menit dan diikutidengan diskusi selama 60-75 menit.8. Mahasiswa mencatat seluruh masukan dari peserta seminar.9. Pimpinan seminar membagikan ‘Form Penilaian Seminar Proposal’ kepada dosen.10. Dosen memberikan penilain pada akhir pelaksanaan seminar.11. Hasil penilain diserahkan oleh pimpinan seminar kepada koordinator tugas akhir setelahselesai seminar.12. Proposal yang telah diseminarkan dapat diperbaiki oleh mahasiswa bersama tim pembimbingsesuai dengan saran-saran yang muncul pada saat seminar.13. Perbaikan proposal diserahkan kepada koordinator tugas akhir untuk selanjutnya disahkanoleh Ketua Jurusan paling lambat sepuluh hari kerja sejak seminar dilakukan.

28



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK GEOFISIKA
Darussalam-Banda Aceh

Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
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TUJUANPOB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai :1. Persyaratan yang diperlukan dalam ujian akhir program sarjana,2. Komponen / unsur penilaian, dan3. Prosedur ujian akhir program sarjana.
DEFINISIUjian akhir sarjana adalah evaluasi akhir karya ilmiah mahasiswa yg dilakukan oleh tim pengujiyang ditunjuk sebagai penentuan kelayakan kelulusan mahasiswa tersebut dari program sarjana
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi :1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam ujian akhir sarjana,2. Unsur atau komponen yang akan dievaluasi dalam ujian akhir sarjana, dan3. Pihak-pihak yang terlibat dalam ujian akhir sarjana.
REFERENSI1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000,2. SK Rektor No. 374 Tahun 2008, dan3. Buku panduan program sarjana UNSYIAH.
PROSEDUR
a. Persyaratanuntukmengikuti ujian akhir sarjana:1. Terdaftar sebagi mahasiswa pada semester yang bersangkitan, dengan menunjukkan buktipembayaran SPP,2. Telah mengisi KRS,3. Seluruh mata kuliah wajib sudah diambil dan lulus dengan IPK > 2.00,4. Mata kuliah pilihan yang diambil sesuai dengan ketentuan kurikulum dan lulus,5. Jumlah kredit yang telah diperoleh minimal sebanyak total minimal SKS dikurangi SKStugas Akhir,6. Telah menyelesaikan tugas laporan akhir yang disetujui oleh dosen pembimbing dan co-pembimbing,7. Pada saat pendaftaran ujian tugas akhir, mahasiswa harus menyerahkan nilai TOEFL yangmasih berlaku minimal 450, dan8. Mengusulkan pelaksanaan kegiatan ujian ke jurusan.
b. Penguji1. Penguji ujian akhir sarjana minimal 5 (lima) orang, terdiri atas: dosen pembimbing dandosen penguji di luar pembimbing yang ditunjuk oleh jurusan.2. Penguji ditetapkan oleh jurusan dengan kriteria:- Lektor ke atas untuk dosen berpendidikan S1,- Asisten ahli untuk dosen berpendidkan S2, atau- Dosen berpendidikan S3.
c. PelaksanaanUjian1. Jurusan mempersiapkan kelengkapan dokumentasi dan administrasi yang diperlukanuntuk pelaksanaan sidang/ujian,
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2. Jurusan menunjuk pimpinan sidang,3. Jurusan mengatur proses pelaksanaan  ujian, termasuk penugasan tenaga administrasiyang diperlukan,4. Mahasiswa menyiapkan bahan presentasi dan mempresentasikan karya ilmiah di hadapanpenguji dalam waktu maksimal 15 menit,5. Dosen penguji menguji mahasiswa secara lisan dengan pertanyaan terkait dengan karyailmiah serta pengetahuan pendukungnya,6. Setelah ujian selesai, dosen penguji memberikan penilaian ujian akhir yang terdiri darinilai : presentasi, tulisan, penguasaan materi dan sikap dalam bentuk angka denganmenggunakan form penilaian hasil ujian dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang,7. Ketua sidang mengolah hasil penilaian dosen penguji serta memimpin pengambilankeputusan akhir untuk menetapkan  hasil ujian dengan ketentuan penilaian sebagaiberikut:a. Lulus dengan nilai A : ≥ 85b. Lulus dengan nilai B+: 75 ≤ B+ < 85c. Lulus dengan nilai B : 65 ≤ B < 75d. Lulus dengan nilai C+: 55 ≤ C+ < 65e. Tidak lulus apabila nilai : < 558. Pimpinan sidang ujian menyampaikan keputusan hasil ujian kepada mahasiswa setelahdicapai kesepakatan,9. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian akhir sarjana memiliki maksimal dua kalikesempatan ujian ulang,10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberikan batas waktu perbaikan hasilujian tugas akhir maksimal 3 (tiga) bulan,11. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberikan batas waktu perbaikan laporan akhirmaksimal 3 (tiga) bulan dan pelaksanaan ulang ujian akhir berlaku ketentuan administrasiseperti sebelumnya,12. Ketua sidang mengisi Berita Acara Ujian Akhir Sarjana,13. Ketua sidang dan dosen penguji menandatangani Berita Acara Ujian Akhir Sarjana, dan14. Ketua sidang menyerahkan Berita Acara Ujian Akhir Sarjana kepada jurusan melaluipetugas setelah ujian selesai.
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TUJUANMemberikan penjelasan mengenai tatacara pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan JurusanTeknik Geofisika Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.
DEFINISI1. Pelayanan   publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhankebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan bagi masyarakat di luar lingkungan JurusanTeknik Geofisika FT Unsyiah.2. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerimamanfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
RUANG LINGKUPPOB ini meliputi :1. Tata cara pemanfaatan fasilitas yang tersedia pada Jurusan Teknik Geofisika FT Unsyiahuntuk kepentingan di luar lingkungan FT Unsyiah,
REFERENSI1. UU RI No. 25 Tahun 2009
KETENTUANUMUM
1. Jenis PelayananPelayanan diluar lingkungan FT UNSYIAH dilaksanakan dalam bentuk:1. Praktikum mahasiswa dari institusi lain.2. Pelatihan kepada siswa, guru, staf institusi dan dosen dari institusi lain (komputer,olimpiade, dan peralatan).3. Penyewaan ruang laboratorium dan peralatan,4. Pembuatan preparat,5. Desain alat,6. Analisis sampel7. Analisis data lapangan
PROSEDURUMUMPELAYANANPUBLIK

1. Pelayanan pubik menganut sistem satu pintu melalui jurusan.2. Masyarakat mengajukan surat permohonan kepada Ketua Jurusan untuk mendapatkanpelayanan.3. Masyarakat mengisi formulir usulan pelayanan yang telah disediakan oleh jurusan TeknikGeofisika.4. Ketua Jurusan akan mengarahkan kepada koordinator lab dan peralatan atau KaLab.5. Koordinator pelayanan dan KaLab akan menjadwalkan pelayanan sehingga tidak beradudengan kegiatan rutin jurusan teknik geofisika.6. Bila layanan tidak tersedia ataupun kriteria layanan tidak terpenuhi (sampel air, flora danfauna ) maka pelayanan tidak dapat diselenggarakan.7. Surat keterangan pelayanan publik akan dikeluarkan melalui jurusan.
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