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TUJUAN 

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pelaksanaan usulan rencana 

penelitian mahasiswa melalui ujian seminar proposal penelitian. 

 

DESKRIPSI 

Seminar proposal penelitian merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil guna menyelesaikan 

tugas akhir mahasiswa yang bertujuan untuk menilai kelayakan usulan rencana penelitian mahasiswa yang 

telah melalui kegiatan peer group. Kegiatan seminar proposal penelitian berupa ujian terbuka yang dihadiri 

oleh audiensi minimal 10 orang dan 5 orang dosen yaitu moderator seminar, pembimbing pertama, 

pembimbing kedua, penguji pertama dan penguji kedua. Ujian seminar proposal penelitian ini berlangsung 

selama 2 jam pada hari kerja. 

 

DEFINISI 

Tim Karya Ilmiah (Karil) adalah beberapa orang dosen yang ditugaskan dalam sebuah tim untuk mengelola 

proses pelaksanaan tugas akhir atau skripsi mahasiswa disebut juga sebagai Tim Pengelola Skripsi (TPS). 

Pembimbing adalah staf pengajar atau dosen yang telah ditunjuk melalui SK Dekan untuk membimbing 

proses pembuatan proposal penelitian mahasiswa. 

Penguji adalah staf pengajar atau dosen yang telah ditunjuk melalui SK Dekan untuk menguji dan menilai 

proposal dan kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan isi proposalnya. 

Perpustakaan adalah salah satu tempat yang menyediakan fasilitas bagi mahasiswa dalam mencari sumber 

referensi untuk menyusun suatu proposal penelitian. 

SBP adalah Sub Bagian Pendidikan yang bertugas untuk menginput atau memasukkan nilai hasil ujian 

seminar proposal penelitian mahasiswa secara online. 

 

RUANG LINGKUP 

POB ini meliputi: 

1.  Prosedur pelaksanaan usulan rencana penelitian mahasiswa melalui ujian seminar proposal 

2. Tim Karya Ilmiah (Karil) 

3. Tugas Pembimbing dan Penguji Proposal 

4. Tugas SBP 
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REFERENSI 

1. Buku Panduan Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah 

2. Buku Kurikulum Fakultas Kedokteran Gigi Unsyiah 

3. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah FKG Unsyiah 

4. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Karya Ilmiah FKG Unsyiah 

 

I. PROSEDUR PELAKSANAAN USULAN RENCANA PENELITIAN MAHASISWA 

1. Mahasiswa mengusulkan draft praproposal kepada pembimbing dan melaksanakan proses 

penulisan dan pembuatan proposal dibawah arahan pembimbing pertama dan kedua. 

2. Setiap mahasiswa melaksanakan kegiatan peer group yang dihadiri oleh dosen pembimbing 

pertama dan kedua serta beberapa dosen yang terkait bidang ilmunya dengan penelitian yang 

diusulkan guna memperoleh masukan dan saran terhadap usulan rencana peneltiannya. 

3. Proposal yang telah disetujui oleh pembimbing pertama dan kedua dapat diujiankan dalam seminar 

proposal secara terbuka dengan mendaftar dan menyerahkan berkas syarat ujian seminar proposal 

kepada Tim Karil. 

4. Penentuan jadwal seminar akan disetujui oleh Tim Karil setelah dosen pembimbing dan penguji 

menandatangani form borang jadwal seminar proposal mahasiswa. 

5. Tim Karil mempersiapkan berkas untuk pelaksanaan ujian seminar proposal mahasiswa. 

6. Mahasiswa yang telah lulus ujian seminar proposal harus melakukan revisi terhadap proposalnya 

sesuai masukan dan saran dari dosen pembimbing dan penguji serta mengikuti uji laik etik sebelum 

melaksanakan penelitian. 

7. Tim Karil menyerahkan nilai ujian seminar proposal kepada SBP setelah mahasiswa memperoleh 

surat lolos laik etik penelitian dan menyerahkan surat izin penelitian kepada Tim Karil. 

 

II. TUGAS TIM KARYA ILMIAH 

Mengelola proses pelaksanaan karya ilmiah mahasiswa mulai dari kegiatan peer group sampai seminar 

proposal penelitian serta berkoordinasi dengan pembimbing dan penguji untuk memastikan 

kelancaran kegiatan bimbingan dan ujian proposal mahasiswa. 
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III. TUGAS PEMBIMBING DAN PENGUJI PROPOSAL 

1. Memberikan arahan, masukan dan saran terhadap proposal penelitian mahasiswa serta menguji 

kemampuan mahasiswa terhadap penguasaan isi proposalnya. 

2. Memberikan penilaian secara objektif dan kritikan yang bersifat konstruktif. 

3. Dapat mengambil tindakan kepada mahasiswa yang melanggar Tata Tertib setelah berkoordinasi 

dengan Tim Karil. 

 

IV. TUGAS SUB BAGIAN PENDIDIKAN (SBP) 

Berkoordinasi dengan Tim Karil untuk proses pengisian nilai ujian seminar proposal penelitian 

mahasiswa. 
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Kegiatan 

Unit kerja terkait 

Tim Karya Ilmiah 

(Tim Karil) 
Pembimbing Penguji Perpustakaan SBP 

 

Mahasiswa menghadap 

pembimbing dan penguji untuk 

menentukan jadwal ujian proposal. 

 

 

  

 

 

 

Mahasiswa melaporkan hasil 

kesepakatan waktu ujian proposal  

dengan pembimbing dan penguji .  

 

     

 

Tim Karil mengevaluasi jadwal 

pelaksanaan ujian proposal. 

 

     

 

Mahasiswa mendaftar untuk ujian 

proposal terhitung 1 minggu 

sebelum jadwal pelaksanaan ujian 

dan minimal 2 minggu setelah 

pelaksanaan peer group.  

 

 

 

 

    

 

Mahasiswa melengkapi 

persyaratan ujian proposal seperti 

yang tercantum dalam Buku 

Panduan Karil dan menyerahkan 1 

eks draft proposal penelitian. 

 

     

 

Tim Karil mempersiapkan berkas-

berkas untuk ujian proposal. 

 

     

 

Pelaksanaan ujian proposal 

 

     

1 

6 

3 

5 

4 

2 

8 8 

7 



 

 

 

UNIVERSITAS SYIAH KUALA 

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  

Darussalam, Banda Aceh 

 

DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU 

JUDUL : PELAKSANAAN USULAN RENCANA PENELITIAN MAHASISWA (PROPOSAL) 

Kode  :  Tanggal Dikeluarkan : Januari 2022 

Area   : FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA No. Revisi : 2 

 

 5

 

Mahasiswa melakukan revisi 

proposal penelitian sesuai saran 

pembimbing dan penguji dan 

menunjukkan hasil perbaikannya . 

 

     

 

Melaksanakan ujian laik etik bagi 

mahasiswa yang membutuhkan 

surat laik etik. 

 

     

 

Mahasiswa menyerahkan surat izin 

pelaksanaan penelitian 

 

     

 

Mahasiswa melaksanakan 

penelitian  

 

     

Pengiriman nilai ujian proposal 
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