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A. TUJUAN 

 

1. Memastikan bahwa telah tersedia panduan penyelenggaraan kegiatan terkait Tugas Akhir 

pada semua Program Studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Kristen Satya Wacana 

2. Menjamin bahwa proses penyelenggaraan kegiatan Tugas Akhir terlaksana berdasarkan 

indikator capaian pada standar utama pendidikan khususnya standar kompetensi 

kelulusan yang tercantum pada sistem penjaminan mutu internal FKIK UKSW. 

 

B. RUANG LINGKUP 

 

Ruang lingkup prosedur mutu Tugas Akhir ialah kegiatan terkait penyelenggaraan mata 

kuliah Tugas Akhir (Research Proposal/Research 1/Research 2/Skripsi) pada Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UKSW. Prosedur mutu Tugas Akhir mengatur alur 

pelaksanaan seminar Tugas Akhir (Seminar Proposal dan Seminar Hasil), publikasi dan 

yudisium pada Program Studi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Kristen Satya Wacana. Seminar proposal merupakan syarat mutlak bagi mahasiswa untuk 

melakukan pengambilan data (research 1) sedangkan seminar hasil diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang telah selesai melakukan pengolahan hasil penelitian dan merupakan syarat 

bagi mahasiswa untuk mendaftar yudisium. Persyaratan Yudisium adalah mahasiswa telah 

melaksanakan seminar hasil dan publikasi jurnal nasional/internasional/prosiding/seminar 

oral presentasi nasional atau internasioanl dengan tema sesuai dengan tema penelitian 

dibawah arahan dan bimbingan pembimbing. Yudisium merupakan kegiatan untuk 

mengumumkan nilai akhir mahasiswa dan merupakan pengumuman kelulusan mahasiswa di 

aras fakultas sebelum mahasiswa melaksanakan wisuda. 

 

C. KOORDINATOR 

 

Koordinator Tugas Akhir dibagi berdasarkan Departemen yakni Koordinator TA 

Departemen Ilmu Kesehatan dan Koordinator Departemen TA Tekhnologi Pangan. 

Pelaksanaan prosedur mutu Tugas Akhir difasilitasi oleh koordinator TA yang bekerjasama 

dengan kepala Departemen. 

 

D. ACUAN 

 

Standar utama Pendidikan khususnya Standar Kompetensi Lulusan Standar Penjaminan 

Mutu Internal UKSW dan FKIK 

 

E. RINCIAN PROSEDUR 

 
Tahap 

Ke- 
Langkah Prosedur Media Luaran Penanggun

g Jawab 

1. PENDAFTARAN TUGAS AKHIR 

 Jadwal Pembukaan 

Mata Kuliah Tugas 

Akhir 

siasat.uksw.edu 

 

Jadwal Mata 

Kuliah TA 

Kaprodi 

 Mahasiswa 

mengambil 

 siasat.uksw.edu 

 

Daftar Nama 

Mahasiswa 

enroll TA 

Kaprodi 

Wali Studi 



matakuliah Tugas 

Akhir 

 

 Koordinator TA 

melakukan 

sosialisasi Tugas 

Akhir + membagikan 

form usulan nama 

pembimbing + tema 

penelitian mahasiswa 

TA Status Baru dan 

Ulang 

Buku Panduan TA 

Form usulan nama 

pembimbing dan tema 

penelitian 

G-Form 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Daftar Nama 

Mahasiswa 

TA 

Materi 

Sosialisasi 

TA 

Kaprodi 

Wali Studi 

Koord. TA 

 Mahasiswa mengisi 

form usulan nama 

pembimbing + 

Usulan Tema 

Penelitian+ 

Menentukan Fokus 

Riset 

Batas Waktu 

pengisian form 

adalah 5 hari kerja 

setelah form 

dibagikan. Apabila 

mahasiswa 

lalai/melebihi batas 

waktu yang telah di 

tentukan maka 

mahasiswa dianggap 

lalai dan tidak 

mengikuti proses TA 

sehingga koordinator 

TA berkoordinasi 

dengan kaprodi dan 

Ketua FR dalam 

penentuan nama 

pembimbing + 

penguji. 

G-Form Pendataan TA 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Usulan Nama 

Pembimbing

+ Usulan 

Tema 

Penelitian + 

FR 

Kaprodi 

Wali Studi 

Koord. TA 

 Penentuan nama 

Pembimbing dan 

Penguji TA sesuai 

usulan mahasiswa 

antara koord. TA + 

Ketua FR + Kaprodi 

Online Offline Meeting Data final 

nama 

pembimbing 

+ tema 

penelitian dan 

FR 

mahasiswa 

Koord. TA 

Ketua FR 

Kaprodi 

 

Kaprodi: 

Pengambil 

keputusan 

akhir 

pembimbin

g 

Ketua FR: 

Memastikan 



tema 

penelitian 

sesuai FR 

Koord. TA: 

Pengusulan 

nama 

pembimbin

g 

 Koordinator TA 

melalui admin TA 

mengajukan memo 

bimbingan TA dan 

mengusulkan 

pembuatan SK 

bimbingan TA 

kepada sekretaris 

fkik uksw  

Email TA 

F-Learn 

 

SK 

Bimbingan 

TA 

Memo 

bimbingan 

TA 

Koord. TA 

Sekretaris 

Wadek 

 Dosen wajib 

memfasilitasi 

mahasiswa dalam 

proses bimbingan 

hingga TA selesai 

dan mahasiswa 

dinyatakan lulus 

Form Bimbingan TA Tugas Akhir Dosen 

Mahasiswa 

 Keterangan Pendaftaran 

 1.1 Mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir harus dalam status 

aktif (tidak sedang cuti studi). 

1.2 Syarat pengambilan Tugas Akhir yaitu: 

▪ Fotokopi Transkrip Nilai yang memuat agihan SKS > 108 kredit, IPK > 

2,25; mata kuliah inti yang relevan dengan topik tugas akhir dengan nilai 

minimal B, dan nilai matakuliah Metode Penelitian minimal C 

▪ Fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) yang sudah ditandatangani oleh 

Wali Studi 

▪ Topik penelitian yang akan diambil harus sesuai dengan Tema Fokus Riset 

di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya 

Wacana yang mengacu pada Keputusan Dekan No. 003/Kep./Dek./VI/2016. 

▪ Mahasiswa/i harus melalui tahapan pembuatan Proposal Tugas Akhir, 

Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Publikasi dan Ujian Skripsi 

bagi mahasiswa skripsi sebelum dinyatakan lulus oleh FKIK UKSW. 

▪ Mahasiswa Tugas Akhir dengan status ulang/baru tetap wajib mengikuti 

sosialisasi TA dan mengisi form usulan nama pembimbing di awal 

semester sesuai ketentuan TA. 

Catatan: Syarat pengambilan mata kuliah TA menjadi kewenangan Prodi sehingga 

dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan kondisi dan ketentuan Prodi 

(Misal Kondisi Pandemi/Bencana). Perubahan penetapan syarat pengambilan TA 

diputuskan dalam rapat pimpinan sebelum disampaikan kepada mahasiswa. 

 

 

 



 Penentuan Pembimbing 

 1.3 Penentuan Pembimbing Tugas Akhir didasarkan pada kompetensi dari masing 

– masing dosen yang ada di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sesuai 

dengan Tema Fokus Riset yang mengacu pada Keputusan Dekan No. 

003/Kep./Dek./VI/2016. 

1.4 Penentuan penguji dilaksanakan di awal penentuan nama pembimbing antara 

kaprodi, ketua FR dan Koordinator TA. Jika kemudian hari saat seminar TA 

penguji berhalangan hadir maka hal tersebut dapat mahasiswa/pembimbing 

sampaikan kepada koordinator TA untuk selanjutnya disampaikan kepada 

kaprodi dalam penentuan pengganti penguji. 

1.5 Koordinator TA berhak mengeluarkan memo TA pelaksanaan proses 

pembimbingan sebelum SK Rektor Pembimbing keluar. Memo TA bersifat 

legal untuk digunakan sebelum SK Rektor terkait pembimbingan diterbitkan. 

1.6 Setiap mahasiswa/i berhak mendapatkan 2 orang Pembimbing sesuai bidang 

minat bakat mahasiswa dan kompetensi dosen berdasarkan hasil putusan 

penentuan pembimbing antara koordinator TA, Ketua Fokus Riset dan 

Kaprodi. Proses bimbingan menjadi wewenang mahasiswa bersama kedua 

dosen pembimbing dibawah evaluasi kaprodi. Wewenang penentuan 

pembimbing menjadi wewenang kaprodi. Ketua Fokus Riset berperan sebagai 

kendali agar penelitian berjalan sesuai FR dan Koordinator TA berperan 

sebagai pembawa usulan nama pembimbing+tema penelitian+FR. 

1.7 Penentuan judul Tugas Akhir selanjutnya akan didiskusikan antara 

mahasiswa/i bersangkutan dengan masing – masing pembimbing sesuai 

dengan topik riset yang dipilih. Pergantian judul atau tema penelitian dalam 

TA menjadi tanggung jawab mahasiswa dan pembimbing. Evaluasi 

perkembangan TA wajib dilaporkan kepada coordinator TA di awal semester 

dalam bentuk usulan judul TA mahasiswa. 

1.8 Penentuan pembimbing wajib disesuaikan dengan kepakaran dosen dengan 

melihat beban kerja pembimbingan dosen yang di upayakan merata sesuai 

prodi masing-masing. 

2.  PENGERJAAN DAN PENGAJUAN SEMINAR TUGAS AKHIR 

 Pembimbing yang 

telah ditunjuk sesuai 

memo TA/SK Rektor 

wajib melakukan 

bimbingan kepada 

mahasiswa TA. 

Online-Offline Meeting 

Form Bimbingan TA 

Buku Panduan Tata Tulis TA 

TA Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

Mahasiswa 

 Mahasiswa yang 

telah menyelesaikan 

proses bimbingan 

berhak mengajukan 

seminar TA 

(Proposal/Hasil/Ujia

n Skripsi) atas 

persetujuan dosen 

pembimbing dan 

wali studi 

Online-Offline Meeting 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Form 

Persetujuan 

Seminar TA 

Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

Mahasiswa 

Wali Studi 

Koord TA 

Penguji 



 Mahasiswa 

melakukan upload 

syarat seminar TA 

melalui F-Learn. 

F-Learn 

G-Drive 

Form 

Pendaftaran 

TA 

Syarat 

seminar TA 

Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

Mahasiswa 

Wali Studi 

Koord TA 

Penguji 

 Konfirmasi 

pendaftaran kepada 

admin TA. 

 

WA/Telegram/Media 

komunikasi 

Zoom 

F-Learn 

Website fkik.uksw.edu 

 

Form 

Pendaftaran 

TA 

Bendel TA 

 

Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

Mahasiswa 

Wali Studi 

Koord TA 

Penguji 

 Admin TA 

mengirimkan 

undangan seminar, 

link zoom, room 

seminar, form 

penilaian, berita 

acara, presensi, 

bendel TA (softfile) 

kepada pembimbing 

dan penguji 

maksimal adalah hari 

Rabu jam 12.00 

WIB. 

Email TA 

Web fkik.uksw.edu 

F-Learn 

Undangan 

Seminar TA 

Bendel TA 

Presensi 

Rekapitulasi 

Nilai TA 

Berita Acara 

Link dan 

Room Zoom 

 

Koordinator 

TA 

Pembimbin

g 

Penguji 

Mahasiswa 

TA 

 

 

Dalam pelaksanaan 

Seminar TA, 

pembimbing 1 

berperan sebagai 

ketua penguji, 

pembimbing 2 

berperan sebagai 

penguji 1 dan penguji 

terpilih berperan 

sebagai penguji 2. 

Zoom 

Email TA 

 

 

Bendel TA 

Form 

penilaian 

Berita acara 

seminar TA 

Presensi 

Form 

Rekapitulasi 

Nilai Seminar 

TA 

Koordinator 

Tugas akhir 

Pembimbin

g 

Penguji 

Mahasiswa 

TA 



 Mahasiswa wajib 

melakukan revisi 

sesuai hasil putusan 

seminar TA dan 

mengumpulkan hasil 

revisi kepada 

pembimbing serta 

penguji maksimal 10 

hari kerja setelah 

seminar 

dilaksanakan. 

Apabila hingga 10 

hari kerja seminar 

usai dilaksanakan 

mahasiswa belum 

mengumpulkan hasil 

revisi, maka 

pembimbing dan 

penguji berhak 

memberikan 

penilaian minimal 

kepada mahasiswa 

atau meminta 

mahasiswa untuk 

melakukan seminar 

ulang TA. 

Online-Offline Meeting Bendel TA 

Form 

Bimbingan 

Form revisi 

Halaman 

pengesahan 

TA 

 

Pembimbin

g 

Penguji 

Mahasiswa 

 Mahasiswa yang 

telah melaksanakan 

seminar TA dan 

menuntaskan proses 

revisi serta telah 

mendapat 

persetujuan 

pembimbing serta 

penguji 

diperkenankan 

melanjutkan TA ke 

tahap selanjutnya. 

Seminar proposal 

dilanjutkan dengan 

pengurusan Ethical 

Clearance (bagi yang 

memerlukan) ke 

komisi etik UKSW 

dan pengambilan 

data (Riset 1) 

Mahasiswa yang 

telah menyelesaikan 

riset 1 dapat 

langsung dinilai oleh 

Online-offline meeting 

Email 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Bendel TA 

Form 

Bimbingan 

dan Revisi 

Halaman 

Pengesahan 

TA 

EC 

 

Pembimbin

g 

Penguji 

Mahasiswa 

Wali Studi 



kedua pembimbing 

melalui koordinator 

mata kuliah riset 1 di 

masing-masing 

prodi. 

Seminar Hasil 

dilanjutkan dengan 

pendaftaran 

yudisium. 

 Mahasiswa yang 

akan mendaftar 

yudisium wajib 

melakukan publikasi. 

Publikasi dapat di 

ambil dari bagian 

Tugas Akhir atau 

hasil akhir penelitian 

bergantung pada 

kesepakatan 

pembimbing dan 

mahasiswa (Misal 

publikasi hasil pilot 

study penelitian) 

Jurnal 

Nasional/Internasional/Semin

ar/ Prosiding/Oral Presentasi 

Publikasi 

Jurnal 

Form conflict 

of interest 

Koordinator 

TA 

Panitia 

Yudisium 

Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

 Keterangan: Pengerjaan dan Pengajuan Seminar Tugas Akhir 

 2.1 Sosialisasi mekanisme pelaksanaan Tugas Akhir (TA) dilakukan minimal 1 

kali setiap semester atau dapat di akses melalui website fkik.uksw.edu dan F-

Learn TA. 

2.2 Mahasiswa/i wajib mengisi Jurnal Pembimbingan Tugas Akhir setiap 

melakukan bimbingan bersama pembimbing atau penguji dengan mengisi hal 

– hal yang disampaikan saat pembimbingan dan dengan tanda tangan 

Pembimbing/Penguji/mahasiswa/i yang bersangkutan. 

2.3 Tahapan penulisan Proposal Tugas Akhir meliputi: Abstrak, Latar Belakang, 

Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Daftar Pustaka (Vancouver Superscript). 

Detail penulisan dapat dilihat dalam Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. 

2.4 Tahapan lanjutan dari penulisan Tugas Akhir (Laporan Hasil Research 2) 

meliputi : (Abstrak, Daftar Isi, Halaman Pengesahan, Latar Belakang, Tinjauan 

Pustaka, dan Metodologi Penelitian), Hasil penelitian dan Pembahasan, 

Kesimpulan Saran, serta Daftar Pustaka. Panduan detail dan teknis penyusunan 

Proposal Skripsi/Tugas Akhir dan Skripsi/Tugas Akhir akhir dapat dilihat 

dalam Pedoman Tata Tulis Skripsi /Tugas Akhir Fakultas Kedokteran Dan 

Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. 

2.5 Pendaftaran seminar dilaksanakan setiap Senin jam 08.00-16.00 melalui F-

Learn TA, pelaksanaan seminar poster dilaksanakan setiap Kamis jam 08.00-

10.00 WIB atau jam 14.00-16.00 WIB. Pelaksanaan seminar TA semester 

ganjil dan genap dilaksanakan pada minggu ke-4-12. Seminar TA semester 

antara dilaksanakan pada Minggu ke-4-6. Mahasiswa yang telah melakukan 

pendaftaran seminar TA artinya adalah mahasiswa yang sudah siap dan 



mendapat persetujuan jadwal seminar dari kedua pembimbing serta penguji. 

Komunikasi kesepakatan seminar TA dapat dilakukan oleh mahasiswa 

bersangkutan bersama kedua pembimbing dan penguji dibawah pengawasan 

pembimbing utama (pembimbing 1). 

2.6 Dosen Pembimbing/Penguji dan mahasiswa wajib hadir dalam seminar TA 

serta mendiskusikan masukan penguji serta pembimbing di hari pelaksanaan 

seminar TA bersama mahasiswa. Mahasiswa wajib mencatat apa yang menjadi 

keputusan seminar TA dan melakukan revisi sesuai kesepakatan penguji TA 

dan pembimbing. Ketua penguji wajib menyampaikan hasil akhir keputusan 

seminar TA kepada mahasiswa dan keputusan tindak lanjut TA. Ketua penguji 

wajib mengumpulkan kembali presensi, berita acara, form penilaian kepada 

koordinator TA dengan mengirimkan melalui email TA maksimal 10 hari kerja 

setelah seminar TA dilaksanakan. Apabila ketua penguji lalai dalam 

melaksanakan tugasnya maka kewajiban sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

ketua penguji. 

2.7 Penilaian Tugas Akhir 

Penilaian Tugas Akhir dibagi menjadi tiga (3) tahapan, yaitu research proposal, 

research 1, dan research 2 dengan kriteria yang berbeda-beda. Nilai research 

proposal dan research 1 menjadi tanggung jawab koordinator mata kuliah 

research proposal dan research 1 yang ada di masing-masing prodi. Nilai 

Research Proposal diambilkan dari nilai seminar proposal, nilai research 1 

diperoleh dari 50% nilai pembimbing 1 dan 50% pembimbing 2. Nilai research 

2 menjadi tanggung jawab koordinator TA dengan beban nilai diambil dari nilai 

publikasi (30%) dan nilai seminar hasil (70%). 

Tabel Kriteria Penilaian Research 2 
Pembimbing Penguji PUBLIKASI 

  Jurnal 

Internasional, 

Jurnal Nasional 

Terakreditasi 

sinta 1-2, 

HAKI/paten,  

Oral presentasi 

Seminar 

internasional 

dibuktikan 

dengan sertifikat 

oral presentasi 

dan bukti 

prosiding 

internasional 

terindeks 

Publikasi sinta 1-

2/Internasioanl 

dibuktikan 

dengan LOA atau 

bukti artikel telah 

publish (Doi/Soft 

File Hasil 

Publikasi) 

 

LOA/bukti 

publish Jurnal 

Nasional 

Akreditasi 

Sinta 3-6, 

Sertifikat oral 

presentasi 

dan prosiding 

seminar 

internasional 

tidak 

terindeks, 

Sertifikat oral 

presentasi 

dan prosiding 

seminar 

nasional ber 

ISBN/ISSN 

 

Prosiding 

Seminar 

Regional, 

Jurnal tidak 

terakreditasi 

 

Tidak 

publikasi 

 

40% 30% 30% 25% 20% 0% 



 

2.8 Rentang Penilaian  

Penilaian aksara dalam research proposal dan research 1 memiliki ketentuan 

yang sama dengan penilaian di MK lainnya, yaitu: 

A   = 80-100 

AB  = 75-79.9 

B  = 70-74.9 

BC  = 65-69.9 

C  = 60-64.9 

CD  = 55-59.9 

D  = 50-54.9 

E  = 0-49.9 

2.9 Penilaian research proposal dan research 1 merupakan tanggung jawab 

program studi. 

2.10 Naskah publikasi yang akan di publikasikan wajib di cek plagiasi dengan nilai 

plagiasi maksimal 25%. Cek plagiasi menjadi tanggung jawab pembimbing 

dan mahasiswa. 

2.11 Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan publikasi menggunakan data awal 

TA atau hasil pilot studi TA, hasil TA atau menggunakan review study sebagai 

publikasi untuk mendapatkan nilai publikasi sesuai kesepakatan antara 

mahasiswa dengan pembimbing. 

2.12 Tindak lanjut publikasi hasil penelitian yang telah diseminarkan melalui 

seminar hasil (research 2) menjadi tanggung jawab penuh pembimbing dan 

mahasiswa dalam proses publikasinya.  

 

3. Pergantian Pembimbing/Pergantian Tema Tugas Akhir 

 Pergantian 

pembimbing dapat 

dilakukan mahasiswa 

di awal semester 

dengan menyerahkan 

surat permohonan 

penggantian 

pembimbing 

disetujui oleh kedua 

pembimbing 

sebelumnya, 

mahasiswa, wali 

studi dan kaprodi. 

Jelaskan alasan 

penggantian 

pembimbing, usulan 

pembimbing baru 

dan topik penelitian 

baru yang di usulkan. 

Usulan penggantian 

dosen pembimbing 

dan penggantian 

tema penelitian dapat 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Surat 

Pergantian 

Pembimbing 

Mahasiswa 

Wali Studi 

Dosen 

Pembimbin

g 

Kaprodi 

Admin TA 



dilakukan di awal 

semester saat 

pengisian usulan 

nama pembimbing 

dengan menyertakan 

surat pergantian 

pembimbing sesuai 

ketentuan kepada 

admin TA melalui 

email TA. 

Laporan pergantian 

topik penelitian 

dapat dilakukan di 

awal semester saat 

pengisian usulan 

nama pembimbing 

dan topik penelitian 

dan menjadi hak 

mahasiswa bersama 

pembimbing.  

 Koordinator TA 

bersama ketua FR 

dan kaprodi 

berkoordinasi dalam 

penentuan pergantian 

dosen pembimbing 

bersamaan dengan 

rapat penentuan 

pembimbing dan 

penguji mahasiswa 

TA di awal semester. 

Informasi pergantian 

pembimbing kepada 

dosen pengganti 

menjadi tanggung 

jawab kaprodi. 

Online-Offline Meeting 

 

Memo 

bimbingan 

TA 

SK 

pembimbinga

n rektor 

 

Koord. TA 

Ketua FR 

Kaprodi 

 Keterangan Pergantian Pembimbing/Topik Penelitian 

 2.13 Penggantian Pembimbing Tugas Akhir dapat terjadi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

▪ Pembimbing sebelumnya sudah tidak dapat melanjutkan untuk melakukan 

pembimbingan dikarenakan sakit, diberikan tugas untuk melaksanakan 

studi lanjut, meninggal, tidak lagi bekerja sebagai Tenaga Akademik di 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan maupun alasan lain yang dapat 

diterima oleh pihak Program Studi dan Fakultas. 

▪ Pembimbing sebelumnya meminta secara langsung kepada Ketua Program 

Studi atau Pimpinan Fakultas untuk digantikan oleh calon Pembimbing 

lainnya dengan menjabarkan alasan yang dapat diterima oleh kepada 

Ketua Program Studi atau Pimpinan Fakultas. 



▪ Mahasiswa wajib menyerahkan surat permohonan pergantian pembimbing 

yang disertai alasan pergantian pembimbing dan tanda tangan persetujuan 

kedua pembimbing sebelumnya 

▪ Mengisi Formulir Penentuan Pembimbing yang dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal pengisian pembimbing dari koordinator TA di awal 

semester.  

2.14 Penggantian topik / judul Tugas Akhir dapat terjadi dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

▪ Mahasiswa/i tidak mampu menguasai topik penelitian atau tidak dapat 

melaksanakan serangkaian proses penelitian dikarenakan alasan – alasan 

tertentu yang dapat diterima oleh Pembimbing. 

▪ Judul penelitian dianggap tidak relevan dengan Topik Fokus Riset yang 

dimiliki oleh Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

▪ Pembimbing mengajukan topik / judul penelitian yang sesuai dengan 

kompetensi nya dan disesuaikan dengan kemampuan dari mahasiswa/i 

yang bersangkutan. 

▪ Pergantian judul/topik penelitian menjadi tanggung jawab dosen 

pembimbing dan mahasiswa. 

2.15 Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan Tugas Akhir (research 

Proposal/1/2/Skripsi) dan di nyatakan belum lulus dari mata kuliah yang 

diambil wajib untuk mengambil ulang mata kuliah tersebut dengan status ulang 

melalui akun siasat.  

2.16 Tugas Akhir (Research proposal/1/2/Skripsi) masing-masing wajib 

diselesaikan dalam waktu maksimal adalah 3 semester. Bagi mahasiswa yang 

tidak mampu menyelesaikan masing-masing mata kuliah tersebut dalam waktu 

maksimal sama dengan 3 semester maka wajib mengikuti program percepatan 

FKIK UKSW yang selanjutnya aturannya topik percepatan di atur dalam 

aturan program percepatan lulusan FKIK UKSW sesuai dengan ketetapan 

kaprodi. 

 

SYARAT PENDAFTARAN SEMINAR TUGAS AKHIR 

1. Mahasiswa berstatus aktiv sebagai mahasiswa dan mengambil mata kuliah 

riset (Proposal/1/2/Skripsi) dibuktikan dengan upload KRS/KST pada F-Learn 

dan mendapatkan persetujuan wali studi dengan upload bukti persetujuan 

seminar TA di tanda tangani wali studi dan kedua pembimbing. 

2. Telah melewati proses bimbingan dan telah mendapatkan persetujuan 

pembimbing dibuktikan dengan adanya TTD persetujuan dari pembimbing. 

3. Seluruh persetujuan dapat di upload melalui F-Learn TA 

4. Persyaratan seminar TA berlaku bagi mahasiswa Tugas Akhir dengan skema 

pengambilan mata kuliah Research proposal/research 2 dan Skripsi. 

 

4. Pelaksanaan Yudisium 

 Yudisium 

dilaksanakan 1x 

dalam 1 semester. 

Jadwal pelaksanaan 

yudisium maksimal 2 

minggu sebelum 

F-Learn 

Fkik.uksw.edu 

Jadwal 

Pendaftaran 

Yudisium 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 



batas waktu input 

nilai TA dan di 

umumkan bersamaan 

dengan sosialisasi 

TA. 

Ketua 

Program 

Studi 

Koordinator 

TA 

 Mahasiswa 

melakukan upload 

syarat yudisium 

melalui F-Learn 

masing-masing dan 

mengumpulkan 

syarat hardfile 

kepada admin 

koordinator TA. 

Syarat yudisium 

dapat di akses 

melalui F-Learn 

Dokumen syarat pendaftaran 

Yudisium 

F-Learn 

 

Data Peserta 

Yudisium 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 

Ketua 

Program 

Studi 

Koordinator 

TA 

 Admin TA 

melakukan skrining 

syarat pendaftaran 

yudisium 

F-Learn Dokumen 

Yudisium 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 

Ketua 

Program 

Studi 

Admin TA 

 Koordinator TA 

memproses nilai 

mahasiswa yang 

mengajukan 

yudisium 

F-Learn Nilai Akhir 

TA 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 

Ketua 

Program 

Studi 

Koord. TA 

 Koordinator TA 

melaksanakan rapat 

pra yudisium 

bersama seluruh 

dosen 

Online-Offline Meeting Berita Acara 

Yudisium 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 

Ketua 

Program 

Studi 

Koord. TA 

Dosen 

 Melaksanakan 

Yudisium bersama 

dosen dan 

mahasiswa 

Berita acara 

yudisium di bacakan 

oleh masing-masing 

kaprodi 

Online-Offline Meeting Berita Acara 

Yudisium 

Dekan 

Wakil 

Dekan 

Kadep 

Ketua 

Program 

Studi 

Koord. TA 



Dosen 

 Mahasiswa/I 

diperkenankan 

melakukan koreksi 

terhadap penulisan 

nama/nim/judul 

penelitian pada 

dokumen berita acara 

yudisium sebelum di 

tanda tangani oleh 

dekan dan 

mahasiswa 

F-Learn 

Email TA 

Berita Acara 

Yudisium 

Admin TA 

Mahasiswa 

 Koordinator 

yudisium wajib 

membuat laporan 

yudisium, input 

peserta yudisium 

online dan 

menyerahkan 

laporan yudisium 

kepada BAA 

Email TA Laporan 

Yudisium 

Koordinator 

Yudisium 

 Koordinator TA 

melakukan input 

nilai research 2 

Siasat.uksw.edu Nilai 

Research 2 

Koord. TA 

 Admin TA 

berkoordinasi 

dengan sekretaris 

FKIK UKSW dalam 

pembuatan SKL 

sesuai dengan berita 

acara yudisium 

Email TA SKL Sekretaris 

Admin TA 

 Keterangan: Pelaksanaan Yudisium 

 2.17 Mahasiswa wajib mengumpulkan persyaratan yudisium yang terdiri 

dari 

1. Bendel skripsi yang warna hijau jilidan sesuai warna FKIK 1 buah 

2. Formulir conflict of interest terkait publikasi 

3. Letter of acceptance/bukti publikasi/surat pernyataan tidak publikasi 

4. Transkrip nilai terbaru  

5. Data diri calon peserta yudisium  

6. Scan Ijazah SMA/ SMK/ Sederajat 

7. Bukti pembayaran/ lunas administrasi 

8. Kartu Studi Tetap semester berjalan  

9. Surat bebas laboratorium FKIK 

10. Kartu presensi seminar 

11. Sertifikat poin keaktifan 

12. Surat pernyataan bermaterai pernyataan menyerahkan hardfile artikel 

yang telah di publikasikan maksimal 3 bulan setelah yudisium (tanggung 

jawab berada pada pembimbing 1) 

13. Bukti cek plagiarisasi melalui perpustakaan (maksimal 25%) 



14. Foto 4x6 berwarna 9 lembar 

15. Nilai TOEFL min 350 (mulai mahasiswa Angkatan 2019) dari LTC 

UKSW 

16. Bukti pengumpulan bendel ke pembimbing/penguji instansi penelitian 

dan fakultas 

17. Fotocopy judul dan halaman pengesahan (1 lembar) 

18. CD Skripsi 

19. Fotocopy bukti penyerahan CD ke Perpustakaan Umum 

20. Scan asli KTP 

2.18 Mahasiswa yang akan mendaftar yudisium wajib menyerahkan 

persetujuan pendaftaran yudisium yang di TTD oleh kedua pembimbing, 

wali studi dan kaprodi. 

2.19 Kedua pembimbing/penguji/dekan wajib memberikan TTD halaman 

pengesahan dan persetujuan Tugas Akhir sebelum mahasiswa melakukan 

upload syarat yudisium.  

2.20 Seluruh berkas syarat di upload melalui F-Learn TA, syarat hardfile di 

kumpulkan kepada admin TA 

2.21 Yudisium dilaksanakan selambat – lambatnya 2 minggu sebelum 

penutupan pelaporan Yudisium kepada Biro Administrasi Akademik 

(BAA). 

2.22 Yudisium hanya dilaksanakan 1x dalam 1 semester. Mahasiswa dalam 

kondisi darurat berhak mengajukan usulan pelaksanaan Yudisium di luar 

jadwal yudisium yang telah di tetapkan dengan syarat mahasiswa telah 

memenuhi seluruh syarat ketentuan yudisium, tidak memiliki nilai yang 

belum keluar kecuali nilai research 2, sudah melakukan upload seluruh 

syarat yudisium tanpa terkecuali, mendapatkan persetujuan kaprodi dan 

kadep. Permohonan dapat dilakukan oleh pembimbing kepada kaprodi dan 

kaprodi mengusulkan kepada kepala departemen. Selanjutnya kepala 

departemen akan mengusulkan kepada koordinator TA untuk di tindak 

lanjuti. Koordinator TA selanjutnya akan melakukan penjadwalan 

yudisium disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. 

2.23 Mahasiswa/i yang telah memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan 

lulus dalam seminar hasil, berhak mengikuti Yudisium yang 

diselenggarakan oleh Fakultas dengan jadwal Yudisium yang diatur oleh 

Koordinator Tugas Akhir. 

2.24 Mahasiswa/i yang telah mengikuti Yudisium dapat mendaftarkan diri 

untuk mengikuti wisuda sesuai periode pelaksanaan wisuda yang telah 

ditentukan oleh pihak Universitas dengan memenuhi segala persyaratan 

yang telah ditentukan untuk dipenuhi oleh mahasiswa/i. 

5. Honorarium Pembimbing/Penguji TA 

 Admin TA 

menyerahkan daftar 

peserta yudisium 

dilengkapi data 

pembimbing/penguji 

mahasiswa + SK 

bimbingan dan SK 

penguji kepada 

sekretaris FKIK  

Email TA Daftar 

Peserta 

Yudisium 

Admin TA 

Sekretaris 

FKIK 



 Sekretaris FKIK 

bertanggung jawab 

Menyusun rincian 

honorarium 

pembimbing/penguji 

dan mengusulkan 

pencairan 

honorarium  

Email TA SK 

bimbingan 

SK penguji 

Honorarium 

TA 

Sekretaris 

FKIK 

UKSW 

Admin TA 

 
F. FLOWCHART 

 

 Mahasiswa enroll 

mata kuliah TA 

Melakukan pengisian form usulan 

nama pembimbing dan tema penelitian 

Kaprodi, Ketua FR, Koord. TA 

berkoordinasi dalam penentuan 

pembimbing dan penguji 

Memo Bimbingan TA/Memo Pembimbingan 

TA dari Rektor 

Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses 

bimbingan 

Seminar Proposal 

(Research Proposal) 

Pengambilan 

Data/Research 1 

Seminar Hasil 

(Research 2) 

PUBLIKASI 

YUDISIUM 

LULUS LULUS 


