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STANDARD OPERATING PROCEDURES 

PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN SIDANG TUGAS AKHIR  

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

 
Dalam rangka menyiapkan calon lulusan yang kompeten pada program studi yang ada di Jurusan 

Teknik Elektro, pada semester terakhir mahasiswa diharuskan untuk mengerjakan Tugas Akhir (TA) 

sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Akademik Politeknik Universitas Andalas. Selanjutnya untuk 

membantu pelaksanaan bimbingan dan sidang TA ini maka kami sampaikan dalam bentuk standard 

operating procedure (SOP) Pelaksanaan Bimbingan dan Sidang TA sebagai berikut : 

 

A. Bimbingan TA 

2. Jumlah asistensi mahasiswa adalah minimal 9 (sembilan) kali sesuai peraturan akademik 2018 

pasal 33 yang ditampilkan dalam Lembar Asistensi TA dari Jurusan Teknik Elektro. 

3. Pengujian alat TA harus dihadiri minimal salah satu pembimbing. 

4. Proses penilaian bimbingan oleh pembimbing dilakukan dari awal bimbingan yang pada akhirnya 

tercantum dalam form penilaian bimbingan TA yang akan menjadi salah satu syarat kelengkapan 

pendaftaran sidang TA bagi mahasiswa. 

5. Form penilaian diisi dengan lengkap. 

6. Pemakaian Labor/Bengkel untuk TA dijadwalkan oleh Ka.Laboratorium/Bengkel termasuk 

pengaturan teknisi melalui koordinasi dengan program studi/jurusan. 

B. Persyaratan sidang TA bagi mahasiswa 

1. Lembaran Persetujuan Sidang dari pembimbing yang menunjukkan kelayakan mahasiswa untuk 

sidang oleh pembimbing I dan II. 

2. Nilai dari pembimbing yang tidak ikut menyidang (I atau II). 

3. Bukti lembaran asistensi TA dengan jumlah asistensi minimal 9 (sembilan) kali 

4. Bukti hasil test TOIEC minimal skor 500 atau TOEFL minimal 400 atau bukti mengikuti test 

TOIEC/TOEFL (jika ada). 

5. Bukti tes TOIEC dan bukti Review 1 Jurnal Ilmiah (untuk D4) menjadi syarat pengambilan 

Ijazah dan transkrip nilai. 

6. Pas photo 3x4 hitam putih 3 buah untuk transkrip nilai 

7. Potocopi atau scan  ijazah SMTA 1 lembar. 

8. Menyerahkan fotokopi draft laporan TA sebanyak 4 (empat) rangkap dan setiap rangkap 

dimasukkan ke dalam map plastik merah, serta menyediakan 1 map kertas merah kepada 

Administrasi Prodi maksimal pukul 12.00 wib pada hari kerja. 

1. Penulisan TA diharuskan mengikuti panduan penulisan TA dari Jurusan Teknik Elektro 

(elektro.pnp.ac.id/download) 
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9. Mendaftar 2 (dua) hari kerja sebelum jadwal sidang ke staf administrasi (panitia) di program 

studi. 

10. Pendaftaran sidang/seminar serta upload syarat sidang lewat link yang  disediakan. 

11. Tugas Akhir mahasiswa berupa Alat harus sudah menyiapkan foto-foto dan  Video proses 

pembuatan dan pengujian alat. 

12.  Menyiapkan video ilustrasi kerja alat dalam bentuk alur cerita yang diposting pada youtube 

(dapat disediakan setelah sidang). 

 

C. PERSIAPAN PANITIA SIDANG TA 

1. Administrasi mengeluarkan jadwal berdasarkan list pendaftar yang masuk dan akan membuatkan 

surat undangan untuk penguji serta share undangan kepada penguji. 

2. Panitia (PLP) menyerahkan berkas laporan TA kepada Tim Penguji 2 hari sebelum pelaksanaan 

sidang(sesuai kondisi). 

3. Panitia(PLP) menyiapkan ruang sidang dan berkas Berita Acara sidang  diatas meja. 

4. Setelah sidang berakhir maka Sekretaris sidang menyerahkan Berita acara Sidang kepada Panitia 

(PLP). 

5. PLP menyerahkan BA sidang ke Administrasi Program Studi. 

6. Administrasi meng-inputkan data mahasiswa dan hasil sidang kedalam aplikasi SIAKAD. 

 

D. SIDANG TA 

B.1. Sebelum Sidang 

 

1. Sidang TA dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh Ketua Program Studi 

2. Pelaksanaan Sidang TA diikuti oleh: 

- 1 (satu) orang mahasiswa. 

- 3 (tiga) orang penguji yang terdiri dari Ketua, Sekretaris  dan anggota  

- 1 (satu) orang pembimbing  sebagai pendamping sidang. 

3. Undangan/pemberitahuan sidang paling lambat disampaikan 2 hari kerja sebelum jadwal sidang 

pada jam 18.00 WIB (kondisonal). 

4. Jika penguji berhalangan hadir, harus dikonfirmasikan kepada Ka.Program Studi/Ketua Sidang 

minimal 2 jam sebelum sidang. 

5. Jika penguji tidak datang tanpa konfirmasi dan  sidang akan dimulai maka Ketua Sidang dengan 

koordinasi dengan Ka.Program Studi mencarikan penguji pengganti. 

6. Sidang dapat dimulai jika seluruh penguji dan ketua sidang sudah hadir. 

7. Jika pembimbing I berhalangan maka harus digantikan oleh pembimbing II dan sebaliknya. Jika 

kedua pembimbing berhalangan maka sidang tidak bisa dilanjutkan. 

8. Jika Pembimbing I tidak datang tanpa konfirmasi setelah ditunggu selama 30 menit maka untuk 

mendampingi mahasiswa akan digantikan oleh Pembimbing II, dan sebaliknya. 
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9. Mahasiswa berpenampilan rapi, menggunakan atasan putih berdasi- bawahan gelap untuk laki-laki 

(menggunakan Jas untuk mahasiswa D4) dan menggunakan baju kurung untuk Perempuan.  

10. Bagi mahasiswa yang membuat alat harus memastikan kesiapan Alat yang dibuat sebelum sidang. 

 

B.2. Saat Sidang 

 

1. Waktu pelaksanaan Sidang: 

- Pembukaan   ± 5 menit. 

- Presentasi  ± 15 menit. 

- Pengujian alat  ± 15 menit. 

- Tanya jawab oleh masing-masing penguji ± 20 menit 

- Evaluasi nilai sidang  ± 5 menit. 

- Pengumuman hasil  ± 10 menit. 

- Maksimum total waktu sidang TA adalah ± 110 menit. 

2. Pertanyaan kepada mahasiswa peserta Sidang adalah menyangkut isi TA, dan ruang lingkup TA. 

Penguji diharapkan tidak mempertanyakan keabsahan judul TA, karena telah melalui mekanisme 

seleksi di program studi dan persetujuan pembimbing. 

3. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus Sidang TA jika minimal 2 penguji menyatakan tidak lulus  

4. Nilai sidang TA berasal dari penilaian tim penguji dan pembimbing dan diisi dengan lengkap. 

5. Untuk kesempurnaan TA, dapat dilakukan perbaikan sepanjang tidak merubah topik atau arah 

pembahasan TA dan dalam persentase kecil.  

6. Bukti revisi sidang TA dimasukkan ke dalam map berkas sidang dan fotokopinya diserahkan ke 

mahasiswa. 

 

B.3.  Setelah sidang 

1. Pelaksanaan sidang ulang jika mahasiswa tidak lulus dapat dilaksanakan paling cepat 3 hari 

setelah sidang sebelumnya, melalui persetujuan pembimbing dan harus mendaftar kembali ke 

panitia sidang TA untuk konfirmasi jadwal sidang. 

2. Jika ada saran-saran perbaikan dari penguji terhadap alat atau tulisan, mahasiswa harus 

berkonsultasi dengan pembimbing segera setelah sidang di lakukan.  

3. Tugas Akhir sudah dijilid sebelum pendaftaran wisuda. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pnp.ac.id/
mailto:info@pnp.ac.id


KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  

RISET, DAN TEKNOLOGI 
POLITEKNIK NEGERI PADANG 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 
    Kampus Politeknik Negeri Padang, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat 

Telepon (0751) 72590, Faks. (0751) 72576 

Laman : https://www.pnp.ac.id         Surel : info@pnp.ac.id  

 
 

 

 
 

 

    

 

C.  Hak Dan Kewajiban Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir 

C.1.  Hak Dan Kewajiban Pembimbing Tugas Akhir 

 

1. Pembimbing berkewajiban membimbing, mengarahkan, memonitor dan memotivasi mahasiswa 

bimbingannya dalam pelaksanaan tugas akhir. 

2. Pembimbing berkewajiban memberikan teguran kepada mahasiswa bimbingannya yang lalai dalam 

melaksanakan tugas akhir. 

3. Pembimbing berkewajiban menjalin hubungan yang harmonis dengan mahasiswa bimbingannya. 

4. Pembimbing wajib memberikan penilaian terhadap mahasiswa bimbingannya dan diserahkan secara 

rinci dan lengkap pada saat mahasiswa mendaftar untuk sidang (bagi pembimbing yang tidak 

mendampingi). 

5. Pembimbing diharapkan mendampingi mahasiswa dalam pelaksanaan sidang tugas akhir. 

6. Pembimbing I memiliki tanggung jawab penuh dan dibantu pembimbing II melalui koordinasi dan 

pembagian tugas dalam pelaksanaan bimbingan tugas akhir. 

7. Pembagian tugas pembimbing I dan II dilakukan dengan koordinasi antara pembimbing I dan 

pembimbing II agar diperoleh pemahaman dan visi yang sama terhadap TA yang dibimbing. 

8. Pembimbing I dan II memberikan jadwal bimbingan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu dengan 

waktu dan tempat yang jelas kepada mahasiswa atau dengan cara yang disepakati seperti 

penggunaan mediasosial. 

9. Izin sidang tugas akhir mahasiswa menjadi hak dan wewenang sepenuhnya pada pembimbing. 

10. Pengesahan perbaikan tugas akhir setelah sidang tugas akhir menjadi tanggung jawab 

pembimbing. 

 

C.2. Hak Dan Kewajiban Penguji Tugas Akhir 

1. Penguji wajib hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan program studi. 

2. Jika penguji terlambat lebih dari 30 menit (tanpa konfirmasi), maka ketua sidang melalui 

koordinasi dengan ketua program studi dapat mengganti penguji yang bersangkutan. 

3. Jika penguji berhalangan hadir, maka penguji tersebut wajib memberitahukan kepada Ketua 

penguji atau ketua program studi paling lambat 30 menit  sebelum sidang dilakukan. 

4. Ketua penguji berkewajiban dan bertanggung jawab: 

 Memimpin sidang tugas akhir. 

 Mengontrol pengggunaan waktu oleh mahasiswa dan penguji. 

 Mengganti penguji yang tidak hadir melalui koodinasi dengan ketua program studi. 

 Menjaga suasana sidang agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan aturan dan 

tata tertib sidang TA. 

 Mengkoordinir proses rekapitulasi nilai dan penentuan kelulusan mahasiswa. 

 Mengontrol kelengkapan nilai yang diberikan penguji. 

 Mengesahkan berita acara sidang bersama-sama dengan penguji. 
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 Mengumumkan hasil sidang tugas akhir. 

5. Sekretaris Sidang bertanggung jawab melengkapi/mengisi administrasi berita acara sidang. 

6. Tim penguji melakukan penilaian sidang pada lembar penilaian yang disediakan, serta mengisi 

lembaran revisi/perbaikan (jika ada) yang disarankan.  

7. Penilaian diberikan dengan mengisi semua komponen penilaian secara lengkap . 

8. Menandatangi bukti sidang tugas akhir mahasiswa jika mahasiswa telah lulus sidang. 

9. Penguji berhak memberikan saran-saran demi perbaikan tugas akhir pada lembaran revisi yang 

telah disediakan, melalui koordinasi dengan pembimbing. 

 

Padang,   Agustus 2022 

Ketua Jurusan Teknik      Elektro, 

 

 

 

 

Rikki Vitria, S.ST., M.Sc. Eng. 

Nip 19761019 200212 1 002 
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