
 

JURUSAN 

KEHUTANAN 

FAKULTAS 

PERTANIAN 

UNIVERSITAS 

JAMBI 

PROSEDUR 

OPERASIONAL 

STANDAR 

(SOP) 

 

KODE: 

SOP FHUT-06 

JUDUL  :  Pembimbingan Skripsi  

AREA    : Jurusan Kehutanan 

No. Revisi  :  03 

Tanggal revisi: Agustus 

2021                                   

 

A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

tata cara  pelaksanaan Pembimbing skripsi bagi dosen dan mahasiswa. 

 

B.  DEFINISI 

1. Pembimbing skripsi adalah dosen yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan 

skripsi kepada mahasiswa yang meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian 

hingga penyusunan skripsi.  

2. Skripsi adalah tugas akhir dalam bentuk tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan data 

dan fakta yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian ilmiah.  

 

C.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Peraturan Rektor Universitas Jambi No. 9 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik 

Universitas Jambi. 

 

  



D. PROSEDUR 

1. Proses pembimbingan wajib menggunakan aplikasi ELISTA.  

2. Mahasiswa yang berhak mengontrak skripsi adalah mahasiswa yang telah 

menyelesaikan 120 SKS. 

3. Ketua Program Studi akan merilis pengumuman dan link Google Form pedaftaran judul 

penelitian paling lambat 1 (satu) minggu setelah semester dimulai. 

4. Mahasiswa mengusulkan judul penelitian melalui Google Form dengan memenuhi 

semua standar dan persyaratannya paling lambat 5 (lima) hari setelah pengumuman 

Ketua Program Studi 

5. Ketua Programs Studi menunjuk dan menetapkan dosen pembimbing skripsi paling 

lambat 5 (lima) hari setelah batas akhir pendaftaran tugas akhir. 

6. Jika mahasiswa terlambat mendaftar pada sistem ELISTA maka seperti diatur pada 

butir 2, maka Ketua Jurusan dapat menunda penunjukan dosen pemimbing skripsi 

mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berjalan. 

7. Pembimbing skripsi dapat terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang yaitu sebagai 

pembimbing pertama dan pembimbing kedua untuk masing-masing mahasiswa. 

8. Ketua jurusan menunjuk pembimbing skripsi dengan pertimbangan  kesesuaian antara 

minat kekhususan, tema penelitian  mahasiswa dengan keahlian dosen yang akan 

ditunjuk dengan pertimbangan Ketua Program Studi. 

9. Dalam penetapan pembimbing skripsi, ketua Program Studi mempertimbangkan aspek 

beban dosen dan pemerataan di antara dosen dalam Program Studi yang bersangkutan. 

10. Dosen pembimbing pertama adalah dosen jurusan dengan pendidikan minimal S2 

sedangkan pembimbing kedua adalah dosen yang berasal dari jurusan dan atau Program 

Studi lain dan atau instansi lain. 

11. Dalam hal tertentu dimana tidak ada dosen dalam jurusan yang bersangkutan  yang 

memiliki bidang keahlian yang menjadi tema penelitian mahasiswa  atau beban dosen 

jurusan dalam membimbing terlalu banyak, maka  ketua jurusan dapat meminta dosen 

dari fakultas lain dan atau dosen dari universitas lain dan atau tenaga fungsional peneliti 

dari lembaga lain untuk menjadi pembimbing pertama atau kedua. 

12. Jurusan melakukan proses pada ELISTA setelah Surat Penunjukan Pembimbing 

disetujui oleh Ketua Jurusan. 



13. Mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan pembimbing pertama paling lambat 3 

hari melalui aplikasi ELISTA dengan mengajukan tata waktu pelaksanaan 

pembimbingan dalam penyelesaian  skripsi. 

14. Dosen dan mahasiswa wajib menepati tata waktu yang telah diajukan dan disetujui oleh 

pembimbing skripsi.  mahasiswa dan dosen memiliki waktu paling lama 3 hari untuk 

memberikan respon atas proses konsultasi. 

15. Jika mahasiswa dan/atau dosen melakukan keterlambatan  dalam proses konsultasi 

seperti diatur pada butir 13 diatas paling sedikit dua kali maka Jurusan dapat 

memberikan peringatan kepada mahasiswa dan/atau dosen yang bersangkutan. 

16. Jika proses pembimbingan dilakukan secara luring/offline maka proses pembimbingan 

dicatat pada lembar kontrol pembimbingan yang disiapkan oleh Program Studi yang 

ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing setiap kali pelaksanaan pembimbingan. 

17. Jika terjadi keterlambatan dalam proses pembimbingan maka keterlambatan tersebut 

dicatat dalam lembar kontrol pembimbingan. 

18. Ketua Program Studi melalukan penggantian Pembimbing pertama dan/atau kedua 

apabila: 

a. Salah satu/atau semua dosen pembimbing berhalangan tetap atau mendapat tugas 

belajar, 

b. Dosen pembimbing tidak melaksanakan tugas pembimbingan selama 2 (dua) bulan 

sejak ditunjuk tanpa alasan yang jelas berdasarkan laporan dan/atau  usulan dari 

mahasiswa, 

c. Dosen yang tidak melakukan pembimbingan seperti yang diatur pada butir, maka 

Ketua Program Studi memberikan sanksi berupa penundaan pemberian mahasiswa 

bimbingan baru paling lama satu semester. 

d. Dalam hal penggantian dosen pembimbing berdasarkan usulan mahasiswa maka, 

Ketua Jurusan berkewajiban untuk meminta klarifikasi dan/atau penjelasan dari 

dosen pembimbing yang bersangkutan. 

e. Mahasiswa tidak mengikuti proses pembimbingan selama 2 (dua) bulan sejak 

mendapatkan dosen pembimbing tanpa alasan yang jelas berdasarkan 

laporan/usulan dosen pembimbing; 



f. Mahasiswa yang bersangkutan seperti diatur pad butir e diatas, dianggap 

mengundurkan diri dari proses pembimbingan, dan harus mengajukan kembali 

usulan dosen pembimbing pengganti ke Program Studi pada semester selanjutnya. 

19. Judul dan/atau tema penelitian ditentukan bersama antara mahasiswa dan dosen 

pembimbing skripsi. 

20. Ketua Jurusan berkewajiban untuk melakukan evaluasi jika sampai dengan tiga (3) 

bulan setelah penunjukan belum melaksanakan seminar dan/atau jika sampai dengan 

enam (6) bulan setelah pelaksanaan seminar, mahasiswa belum melaksanakan ujian 

skripsi. 

21. Data dalam aplikasi ELISTA dijadikan dasar bagi Ketua Jurusan untuk memberikan 

penilaian terhadap aktifitas dosen pembimbing skripsi. 

22. Berdasarkan penilaian kinerja pembimbingan seperti diatur pada butir 20 menjadi dasar 

bagi Ketua Jurusan untuk menyetujui atau menolak penunjukan Pembimbing Skripsi 

pada semester berikutnya. 


