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1. TUJUAN 

Prosedur pembimbingan akademik disiapkan untuk memberi penjelasan kepada mahasiswa, 

komisi pembimbing dan dosen program studi dilingkungan Sekolah Pascasarjana USU 

tentang tata cara pelaksanaan kegiatan prosedur pembimbingan pembimbingan akademik 

 

2. RUANG LINGKUP 

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk dalam persiapan dan pelaksanaan prosedur 

pembimbingan akademik yang meliputi: 

• Tujuan dan persyaratan prosedur pembimbingan Akademik 

• Pelaksanaan 

 

2. DEFINISI 

• Pembimbingan akademik  

Merupakan kegiatan akademik yang harus dilaksanakan oleh peserta yang akan 

melakukan penelitian tesis 

• Komisi Pembimbing 

Para dosen pembimbing yang terdiri dari tiga orang, salah seorang adalah ketua komisi 

pembimbing 

• Kandidat 

Mahasiswa peserta Sekolah Pascasarjana yang melaksanakan penelitian tesis 

 

3. REFERENSI 

- UU No.20/U/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

- PP No. 60 /2000 tentang Pendidikan Tinggi 

- PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 45 tentang 

Pengendalian Mutu dan Pasal 18, 19 tentang Standar Kompetensi Pendidikan Tinggi 

- Keputusan Mendiknas No. 232/U/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

- SK Rektor USU No.544/JO5/SK/KP/2005 tanggal 21 April 2005 tentang Pengangkatan 

Direktur Sekolah Pascasarjana USU Periode 2005-2010 

- Buku Panduan Peraturan Akademik SPs USU 2007 

- Manual Prosedur UMM USU 2006 
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4. KETENTUAN UMUM 

Prosedur pembimbingan akademik bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan yang 

dimulai dari pengajuan komisi pembimbing, penulisan proposal penelitian, penelitian 

lapangan dan setelah penelitian lapangan dilakukan, langkah selanjutnya adalah  penulisan 

hasil penelitian berupa tesis yang harus didiskusikan dengan komisi pembimbing. Penulisan 

tesis yang sudah disetujui oleh komisi pembimbing dapat dajukan untuk mengikuti seminar 

tesis kepada Direktur SPs melalui ketua program studi sekaligus untuk menetapkan komisi 

penguji pelaksanaan seminar tesis bersifat terbuka artinya dosen dan mahasiswa 

diperkenankan menghadiri dan memberi sumbangan pemikiran dan pendapat dalam seminar 

tesis tesebut. 

Untuk melaksanakan prosedur pembimbingan akademik ini peserta harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan tertentu. 

 

Tujuan 

a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan ide-idenya dan 

memberikan argumentasi yang dikehendaki oleh mahasiswa 

b. Melatih mahasiswa yang akan melakukan penelitian  menyampaikan ide-idenya dan 

memberikan argumentasi secara ilmiah terhadap pertanyaan-pertanyaan atau sanggahan 

yang diajukan oleh dosen pembimbing. 

c. Memberikan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa yang lain sebagai dasar  dalam 

melakukan tahapan prosedur pembimbingan akademik 

 

5. PERSYARATAN 

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci semua persyaratan pelaksanaan prosedur 

pembimbingan akademik yaitu: 

a. Pembimbing yang bersangkutan betul-betul memahami bidang ilmu pengetahuan dengan 

baik 

b. Mahasiswa yang bersangkutan betul-betul telah mengusai ilmu pengetahuan sesuai 

dengan yang diharapkan dari tingkat pendidikannya, dan betul-betul mengetahui apa 

yang diinginkan untuk ditulisnya dalam tesis 

c. Mahasiswa yang bersangkutan harus sungguh-sungguh melakukan penelitian dengan 

sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabjab, sehingga telah memiliki data yang 

lengkap berkenaan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesisnya 

Kewajiban mahasiswa selama mengikuti prosedur pembimbingan akademik 

a. Mahasiswa yang sedang menulis tesis wajib: 

1) Mengikuti bimbingan penulisan usulan tesis secara aktif dan teratur serta mencatat 
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semua kegiatan dalam buku laporan kegiatan 

2) Menyusun laporan penelitian tesis dan penulisan tesis yang dibimbing oleh komisi 

pembimbing 

3) Mengajukan usulan penulisan tesis sesuai dengan jadwal dan ketentuan akademik yang 

berlaku 

4) Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui 

5) Mengajukan konsep tesis untuk diuji oleh panitia ujian tesis 

b. Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan pada butir a tersebut di atas dinyatakan 

melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik 

 

Format penulisan tesis 

a. Tesis disusun menurut kaidah penulisan ilmiah dan sesuai dengan usulan penelitian tesis 

yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi 

b. Naskah tesis ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ringkasan dalam 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila salah seorang pembimbing atau penguji 

tidak menguasai bahasa Indonesia, tesis dapat ditulis dalam bahasa Inggris dengan 

ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 

c. Format tesis dibakukan sesuai dengan tata cara yang terdapat di dalam buku pedoman 

penulisan usulan dan tesis Sekolah Pascasarjana 

 

Prosedur pembimbingan akademik memerlukan ketekunan dan kesabaran, di samping cara-

cara tersebut di atas, yang mirip dengan kuliah pribadi (antara dosen pembimbing dan 

mahasiswa yang bersangkutan) prosedur pembimbingan akademik dalam penulisan tesis 

tidak hanya dilakukan seperti memberikan kuliah lalu selesai, tetapi juga menyangkut kadar 

pemahaman mahasiswa akan kuliah/petunjuk yang diberikan, bacaan yang harus dibaca 

mahasiswa, dan kesanggupan mahasiswa dalam merangkum pengetahuan yang diperolehnya 

tersebut dan mewujudkannya dalam bentuk pikiran-pikiran ilmiah yang berupa pernyataan 

ilmiah. Pernyataan ilmiah ini dapat dalam bentuk tersurat (suatu pernyataan teori atau 

hipotesa) dan dapat pula terwujud dalam bentuk tersirt (Pengorganisasian data untuk 

mendukung atau menentang atau memperbaiki sesuatu teori yang sudah ada. 

Dalam prosedur pembimbingan akademik masih diperlukan pengetahuan pembimbing dalam 

hal penggunaan bahasa indonesia yang baik dan benar, karena pernyataan pikiran berkenaan 

dengan sesuatu masalah haruslah dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang pasti 

dan tepat serta tidak berkepanjangan sehingga tidak ada interpretasi lain selain dari yang 

dimaksudkan oleh penulis. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar 

mahasiswa masih rendah pengetahuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar 

sebagai bahasa ilmiah. 
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Perbaikan dan Ujian Ulangan Tesis 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberi kesempatan melakukan perbaikan 

di bawah bimbingan komisi pembimbing dan diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan 

terhitung sejak tanggal ujian tesis. 

Syarat administrasi: 

1. Telah melunasi semua bentuk kewajiban pembiayaan yang harus dibayar kepada SPs 

2. Mengembalikan buku dan bahan bacaan yang dipinjam dari Perpustakaan Universitas 

atau Perpustakaan SPs 

3. Mahasiswa yang telah lulus akan mendapat gelar S3, harus memenuhi kewajiban sebagai 

berikut: 

a. Memperbaiki naskah tesis dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan 

komisi pembimbing 

b. Menyempurnakan naskah tesis sesuai format penulisan yang berlaku di SPs dan 

kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar 

c. Menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan dan disetujui komisi 

pembimbing kepada SPs selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian tesis 

d. Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi SPs 

 

 

6. TATACARA PELAKSANAAN 

a. Permohonan pengesahan susunan komisi pembimbing oleh program studi (Lampiran 1) 

b. Penyerahan SK susunan komisi pembimbing oleh bagian akademik (Lampiran 2) 

c. Pelaksanaan seminar usulan penelitian/kolokium oleh program studi (Lampiran 3) 

d. Pelaksanaan seminar hasil oleh program studi (Lampiran 4) 

e. Pelaksanaan ujian tesis/meja hijau oleh program studi (Lampiran 5) 

f. Ketua dan anggota komisi pembimbing melaporkan hasil ujian ke Direktur Sekolah 

Pascasarjana (Lampiran 6) 

 

1) Persiapan Penulisan 

Sebelum memulai penelitian, mahasiswa diharuskan untuk memper-siapkan penulisan 

proposal dan mempresentasikannya terlebih dahulu. Penulisan proposal harus 

menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah yang akan diteliti, 

kerangka teori / kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka yang telah dilakukan serta 

metodologi penelitian yang akan digunakan untuk memahami permasalahan dan 

fenomena sosial yang memang penting dan berguna untuk diteliti 
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2) Pelaksanaan Kolokium 

Kegiatan penulisan proposal dan penulisan tesis secara keseluruhan diharapkan dapat 

dilakukan selama 4-6 bulan. Pengumpulan data dan penulisan hasil akhir yang 

dilaksanakan melalui tahap penulisan proposal, pengumpulan data di lapangan, 

penganalisaan data dan penulisan laporan/tesis, yang kesemuanya itu harus tetap 

dikonsultasikan dengan komisi pembimbing 

3) Seminar Hasil 

Setelah serangkaian kegiatan di atas diselesaikan, maka para peserta mempersiapkan diri 

untuk mengikuti seminar tesis yang dipersiapkan selama 1 (satu) bulan dan diwajibkan 

untuk disajikan/presentasi hasil yang diperoleh pada seminar yang dihadiri oleh komisi 

pembimbing, dosen pembimbing para dosen dan mahasiswa 

4) Ujian Tesis/Meja Hijau 

Setelah seminar tesis dilaksanakan dan dinyatakan lulus, selanjutnya mahasiswa 

menyusun penjadwalan untuk mengikuti ujian komprehensif yang akan menentukan 

penilaian akhir dari seluruh kegiatan studi dan penyusunan tesis 

5) Kriteria Keberhasilan 

Ketua program studi/sekretaris program studi akan menentukan nilai akhir kegiatan 

setelah mempertimbangkan hasil evaluasi yang diperoleh dari komisi pembimbing dan 

dosen pembanding. Pelaksanaan kegiatan penyusunan proposal dan tesis yang dinilai 

terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu: 

a. Penulisan proposal dan seminar proposal 

b. Penelitian tesis 

c. Penulisan tesis 

d. Seminar tesis 

e. Ujian Komprehensif 

 

Ad a. Aspek-aspek penilaian penulisan proposal dan proposal: 

- Identifikasi permasalahan yang diangkat dalam penelitian 

- Ketetapan dalam pemilihan teori 

- Kecanggihan metode dan kedalaman penalaran 

- Sistematika pemikiran dan rencana penelitian 

 

Ad b. Aspek-aspek penilaian kinerja peserta dilokasi penelitian tesis (pemerintah/swasta/ 

lembaga masyarakat, PTS dan lain sebagainya) 

- Aktivitas dalam tahap persiapan 

- Perencanaan 

- Kerjasama dalam tugas 

- Disiplin kerja, sikap dan tata krama dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas 

- Kemampuan berkomunikasi 
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- Kepemimpinan 

 

Ad c. Aspek-aspek dalam penilaian penulisan tesis 

- Kesahihan dan konsistensi penggunaan metode penelitian yang digunakan 

- Kemampuan mengabstraksi teori dan signifikansinya dengan perumusan masalah 

penelitian 

- Ketajaman dan keaslian dalam menganalisis permasalahan dan mengembangkan 

alternatif pemecahan masalah 

- Konsistensi dengan acuan format penulisan 

- Keterpaduan analisis 

 

Ad d. Aspek-aspek penilaian seminar tesis 

- Sistematika penyajian 

- Penggunaan alat peraga dan alat bantu presentasi 

- Kejelasan dalam memberikan respon terhadap pertanyaan 

- Penampilan 

- Sikap dalam menyajikan argumentasi 

- Persiapan dan penggunaan waktu selama presentasi 

 

Ad e. Aspek-aspek penilaian ujian komprehensif 

- Kejelasan dalam memberikan respon terhadap pertanyaan 

- Kemampuan penguasaan teori dan sistematika jawaban 

- Kemampuan penalaran keilmuan 

- Penampilan dan etika 

 

Ketua Komisi Pembimbing 

Secara khusus tanggung jawab ketua komisi pembimbing dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian topik, judul, perumusan masalah, pemecahan dan 

penyelesaian penulisan tesis serta ujian komprehensif 

b. Bertanggung jawab terhadap pemilihan desain dan metode penelitian yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah 

c. Ketua komisi pembimbing beserta anggota bertanggung jawab atas keabsahan tesis peserta 

bimbingan, dengan memperhatikan penulisan ilmiah dan mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya plagiat/pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 

d. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan bobot pekerjaan sehingga memenuhi 8 (delapan) 

SKS, serta berhak menolak tesis bila dinilai tidak memenuhi syarat 8 (delapan) SKS tersebut 

e. Menentukan penilaian akhir dan keputusan-keputusan lain bersama-sama dengan tim penguji 

lainnya dengan persetujuan ketua program studi Sekolah Pascasarjana USU yang turut hadir 

dalam seminar tesis 
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f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seminar tesis 

g. Menentukan apakah peserta siap melaksanakan seminar tesis dari sisi kesiapan akademik 

dengan memperhatikan persyaratan penyelesaian administrasi dan persyaratan lain. Apabila 

tim penguji berhalangan atau salah seorang anggota komisi pembimbing berhalangan maka 

pelaksanaaan seminar perlu dicarikan waktu yang lain 

h. Hal-hal lain yang belum diatur, akan ditentukan melalui surat keputusan khusus oleh 

Direktur Sekolah Pascasarjana USU 

 

Anggota Komisi Pembimbing 

Kualifikasi anggota komisi pembimbing sekurang-kurangnya dosen bergelar / setara S3 dengan 

jabatan lektor atau ahli bergelar S3 yang kepakarannya diakui secara akademik oleh Sekolah 

Pascasarjana USU. Tanggung jawab anggota komisi pembimbing antara lain sebagai berikut: 

a. Membantu tugas ketua komisi pembimbing seperti diutarakan di atas 

b. Turut serta dalam memantau dan mengusahakan kelancaran penulisan proposal, kegiatan 

penelitian dan penulisan tesis 

c. Berwenang memberikan persetujuan dan menandatangani lembar pengesahan pada seminar 

tesis dan ujian komprehensif 

d. Secara umum menjadi penasehat atau narasumber untuk lebih menyempurnakan penyajian 

seminar proposal, seminar tesis dan ujian komprehensif 

 

Penggantian Dosen Komisi Pembimbing 

a. Direktur menetapkan pengganti pembimbing utama dan/atau pembimbing anggota atas usul 

ketua program studi apabila pembimbing utama dan/atau anggota pembimbing berhalangan 

tetap (Lampiran 7) 

b. Pembimbing utama dan pembimbing anggota dapat diganti apabila terdapat hambatan 

akademik pada hubungan pembimbing utama dan anggota pembimbing dengan mahasiswa 

disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan tesis 

c. Pembimbing utama atau pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib 

memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh ketua 

program studi dan komisi pembimbing 

d. Perubahan susunan komisi pembimbing harus didasarkan pada persetujuan komisi 

pembimbing yang lama, ketua program studi dan direktur 
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Diagram Alir Prosedur Pembimbingan Akademik 

  Pelaksana          Proses 
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Diagram Alir Penggantian Dosen Pembimbing 

Pelaksana       Proses 
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Lampiran 1. Permohonan Pengesahan Susunan Anggota Komisi Pembimbing 
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Lampiran 2. SK Pengangkatan Komisi Pembimbing 
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Lampiran 3. Nilai Kolokium 
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Lampiran 4. Nilai Seminar Hasil 
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Lampiran 5. Nilai Ujian Tesis/Meja Hijau 
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Lampiran 6. Laporan Ketua Komisi Pembimbing 
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Lampiran 7. Contoh Surat Penggantian Dosen Pembimbing 

 

Hal : Permohonan Perubahan Pembimbing 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

N a m a  : ….. 

N I M  : ….. 

Program : ….. 

Bersama ini menyatakan bahwa atas musyawarah dan kesepakatan bersama  dengan ini saya 

mohon perubahan ko-promotor dari ………………… kepada ............... Promotor dan Co-

Promotor Saudara : 

1. ……… 

2. ………  

Atas  perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih 

 

       Medan, ….. 

       Pemohon, 

                                        

Menyetujui :      dto     

 

       Nama Mahasiswa   

   

1. ………      

 

  

2. ………  

 

 

3. ………  

 

 

 

Ketua Program ….            Direktur, 

 

dto      dto 

 

Nama KPs …………………….            Prof. Dr. Ir.T.Chairun Nisa B., M.Sc 

NIP        NIP. 130 535 852 
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