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PEDOMAN SEMINAR SKRIPSI 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 

JURUSAN AKUNTANSI FEUA 

 
SYARAT PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran untuk seminar skripsi 1 minggu sebelum seminar skripsi dan 

menyerahkan skripsi yang sudah disetujui oleh pembibing  

2. Seminar skripsi selambat-lambatnya sudah harus diseminarkan 1 bulan setelah skripsi 

disetujui oleh dosen pembimbing.  

3. Telah menghadiri minimal 5 (lima) kali seminar skripsi. 

4. Telah berpartisipasi aktif dalam minimal 3 kali seminar mahasiswa lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan pada setiap kali kehadiran, dengan 

menunjukan Kartu Partisipasi Seminar. 

 

PROSEDUR PENGAJUAN SEMINAR 

1. Mahasiswa yang skripsinya sudah selesai dan disetujui oleh Dosen Pembimbing 

mendaftar kepada Jurusan untuk mendapatkan Dosen Penelaah dengan menyerahkan: 

a. 2 (dua) rangkap draf skripsi yang telah disetujui Pembimbing 

b. Kartu Kehadiran & Partisipasi Seminar yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris 

Jurusan 

c. Tanda Persetujuan Skripsi dari pembimbing 

d. Kartu Konsultasi Skripsi dengan pembimbing 

2. Jurusan mengecek kelengkapan dokumen pada poin 1 

3. Jurusan menetapkan Dosen Penelaah Seminar Skripsi  

4. Jadual seminar ditetapkan paling cepat 3 hari setelah mahasiswa yang bersangkutan 

mendaftar ke Jurusan. Periode ini digunakan untuk pemberitahuan kepada mahasiswa 

untuk menghadiri seminar,  

5. Jurusan menyerahkan draf skipsi yang akan diseminarkan kepada Dosen Penelaah. 

6. Mahasiswa membuat pengumuman jadwal seminar pada papan pengumuman 

 

TEKNIS PELAKSANAAN SEMINAR 

1. Mahasiswa diharuskan berpakaian formal dan rapi. 

2. Lama seminar: 60 – 90 menit 

3. Tim seminar: 1 orang Ketua (bukan Dosen Pembimbing), dan minimal 1 anggota  

4. Jika pembimbing tidak hadir, seminar dibatalkan. 

5. Staf jurusan menyerahkan dokumen seminar yang terdiri dari formulir rekomendasi 

dan penilaian Dosen Penelaah/Pembimbing, dan daftar kehadiran peserta seminar 

kepada dosen penalaah/pembimbing skripsi 
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6. Tim Penelaah seminar hasil skripsi mengembalikan formulir rekomendasi 

penelaah/pembimbing yang telah diisi ke Jurusan 

 

PERBAIKAN DAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI 

Mahasiswa harus menyerahkan surat keterangan dari Dosen Pembimbing kepada Kepala 

Program bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah diperbaiki. Lembar 

Pengesahan Skripsi ditandatangani oleh Pembimbing dan Kepala Program. 

 

LAMA PERBAIKAN SKRIPSI 

Perbaikan skripsi maksiumum 30 hari setelah seminar skripsi dilaksanakan. 

 

MATERI UJI  

Dosen Penelaah seminar skripsi hanya menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan 

skripsi. 

 

PENILAIAN 

1. Masing-masing penelaah memberikan nilai pada form yang telah disediakan. 

Nilai masing-masing penelaah kemudian digabung untuk mendapatkan nilai rata-

ratanya.  

2. Nilai rata-rata ini akan digunakan sebagai komponen nilai seminar skripsi dengan 

bobot 30%.  Pembimbing juga memberikan nilai bimbingan skripsi dengan bobot 

70% dari nilai akhir skripsi. 

3. Nilai Bimbingan Skripsi dari Pembimbing diserahkan kepada Jurusan dalam 

amplop tertutup. 

 

LAIN-LAIN 

1. Mahasiswa tidak dibenarkan menghubungi langsung dosen sebagai Dosen 

Penelaah 

2. Mahasiswa TIDAK DIBENARKAN menyediakan konsumsi untuk dosen dan 

mahasiswa yang hadir dalam seminar. 

 

EFEKTIF BERLAKU 

Prosedur ini berlaku efektif pada saat ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Padang 

10 November 2014 

Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 


