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FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN 
UNHAS 

NO.DOKUMEN: Revisi 17 
Mei 2018 
SOP 013 

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)  
PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI (PUS) MAHASISWA S1 FIKP 

 
DITETAPKAN:  - DEKAN FIKP DISAHKAN OLEH 

 Dr.Ir. St. Aisjah Farhum, M.Si Sekretaris Senat FIKP 

 
1. Tujuan 

Menjelaskan prosedur pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa S1 di lingkup fakultas. 
 
2.  Kegunaan 

Menjadi pedoman pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa S1 di lingkup fakultas. 
 
3.  Ketentuan: 

Mahasiswa dapat melaksanakan Ujian Skripsi apabila: 
a. Memprogramkan skripsi pada KRS semester berjalan, 
b. Melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk ujian skripsi. 
c. Mendapatkan Surat Izin Ujian Skripsi (Asli) yang ditandatanganioleh Rektor Unhas. 
d. Melampirkan surat penugasan penguji (ketua, sekretaris, dan anggota penguji yang 

ditandatangani oleh Dekan/ Wakil Dekan I  
e. Melampirkan persetujuan waktu PUS yang telah ditandatangani oleh tim penguji (ketua, 

sekretaris, dan 3 orang anggota) dan diketahui KPSdan ketua jurusan. 
f. Draft skripsi telah diperiksa oleh dosen penelaah skripsi (yang ditunjuk oleh dekan), dan 

disetujui oleh Unit Penjaminan Mutu/UPM program studi 
g. Melampirkan draft Skripsi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing sebanyak 

jumlah tim penguji. 
h. Melampirkan draft Manuskrip Jurnal dari hasil penelitian skripsi sesuai dengan Panduan 

Penulisan Jurnal. 
i. Ujian Skripsi harus dihadiri oleh Ketua Pembimbing dan Pembimbing Anggota. 
j. Waktu Pelaksanaan Ujian Skripsi maksimum selama 120 menit. 
k. Pada saat Ujian Skripsi, pemrasaran berpakaian rapi (laki-laki memakai jas dan berdasi; 

Wanita memakai blazer; baju berwarna putih dan rok/celana hitam). 
 
4. Prosedur: 

a. Mahasiswa mendaftar ujian skripsi pada tenaga kependidikan di jurusan paling lambat 7 
hari sebelum jadwal PUS yang direncanakan dengan melampirkan dokumen seperti pada 
poin 2 (poin: c,d,e,f,g) 

b. Tenaga kependidikan Jurusan mempersiapkan Undangan PUS yang ditandatangani oleh 
Ketua Jurusan. 

c. Tenaga kependidikan jurusan berkoordinasi dengan bagian akademik fakultas 
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d. Mahasiswa bersangkutan mendistribusikan undangan PUS beserta draft skripsi selambat-
lambatnya 3 hari sebelum jadwal PUS yang direncanakan. 
 

e. Tenaga kependidikan Jurusan mempersiapkan berkas PUS: 
- Berita Acara,  
- Daftar Hadir Penguji Ujian Skripsi,  
- Daftar Penilaian Ujian Skripsi. 

g. Mahasiswa dapat melakukan PUS apabila dihadiri 80% penguji  
h. Ketua Pembimbing bertindak sebagai Pimpinan Sidang PUS 
i. Pelaksanaan Ujian Skripsi terdiri atas presentasi (20 menit), diskusi dan tanyajawab (75 

menit, masing-masing penanya maksimum 15 menit), dan evaluasi penilaian dan 
pembacaan hasil sidang PUS (25 menit) 

j. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Ujian Skripsi wajib memperbaiki draft Skripsi 
sesuai masukan tim penguji yang disetujui oleh pembimbing selambat-lambatnya 30 hari 
setelah PUS. 

k. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk ujian ulang dalam waktu 
paling lambat 30 hari setelah PUS pertama. 

l. Mahasiswa yang telah disetujui hasil perbaikan skripsinya oleh pembimbing, wajib 
menggandakan skripsi sebanyak 7 eksamplar sesuai format penulisan skripsi. 

m. Skripsi tersebut harus dilengkapi dengan halaman pengesahan yang telah ditandatangani 
oleh pembimbing, ketua program studi dan dekan 

n. Mahasiswa wajib mendistribusikan skripsi dan CD ke masing-masing (Ketua Pembimbing 
dan Anggota, Program Studi, Departemen, Perpustakaan Unhas, Perpustakaan fakultas, 
dan arsip mahasiswa) 

o. Bukti tanda terima skripsi/ CD dipakai untuk mendaftar yudisium di bagian akademik. 
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Lengkap 

Berkas penilaian 

5. Bagan Alir Prosedur 
 

Prosedur 
Komponen yang terlibat 

Waktu Mahasiswa Pembimbing Penguji Program 
Studi 

Departe-
men Fakultas 

Mendaftar 
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Verifikasi berkas 
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undangan dan 
draft skripsi 
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Pelaksanaan 
Ujian Skripsi 
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