
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
IJNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakart4 Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon (021) 4721227, Surat Elektronik fe@unj.ac.id
Laman www. fe.unj.ac. id

SURAT EDARAN
NOMOR : 325/UN39. S.FE/SE 12020

Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa, Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian, dan

Sidang Tugas Akhir

Mengingat pandemic Covid-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, berikut adalah hal-

hal yang perlu dilakukan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bimbingan Tugas Akhir
Mahasiswa, Pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian, Sidang Tugas Akhir, dan Sidang

Praktik Kerja Lapangan.

LANDASAN HUKUM

l. Surat Edaran Rektor nomor 7/UN39/SE12020 tanggal 14 Maret 2020 tentang upaya

peningkatan kewaspadaan dan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan
UNJ dan Labschool.

2. Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni nomor

8199iLrN39.315812020 tanggal 16 Maret 2020 tentang imbauan kepada seluruh

mahasiswa di lingkungan UNJ.

BIMBINGAN TUGAS AKHIR

l. Tugas akhir adalah karya tesis untuk mahasiswa S-2, skripsi untuk mahasiswa S-1, dan

karya ilmiah untuk mahasiswa D-3.
2. Bimbingan tugas akhir secara tatap muka ditiadakan. Selanjutnya, bimbingan dilakukan

secara daring dengan menggunakan Sistem Informasi Bimbingan Daring (SIMBIRING).
Fakultas akan menyediakan informasi tentang tata cara penggunaan sistem ini, bagi dosen

dan mahasiswa.
3. Jika dalam kondisi tertentu SIMBIRING belum/tidak berjalan dengan baik, paltform

daring dalam bentuk lain diperbolehkan.

TOPIK DAN METODE PENELITIAN

Dosen Pembimbing mangarahkan mahasiswa untuk:
1. Memilih topik penelitian atau variabel-variabel yang tidak menuntut mahasiswa mencari

data ke lapangan.
2. Menggunakan dan mengolah data sekunder, atau mengumpulkan data dengan

menggunakan teknik pengumpulan data secara daring, atau

3. Melakukan studi pustaka, atau
4. Mengusulkan kepada mahasiswa bimbingannya untuk menunda penyelesaian tugas akhir

jika data yang dikumpulkan tetap harus turun ke lapangan.
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PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN, SIDANG TUGAS AKHIR,

DAN UJIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Proses Pelaksanaan

L Proses pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian, Sidang Tugas Akhir, dan Ujian
Laporan Praktik Kerja Lapangan, dilakukan secara sinkron, asinkron, maupun

campuran keduanya.
2. Pelaksanaan secara sinkron adalah ketika semua pihak yang terlibat dalam Seminar

Proposal Penelitian hadir secara daring dengan menggunakan satu platform yang

sama dan pada waktu yang sama. Misalnya dengan menggunakan Zoom.us atau

platform lain yang mudah digunakan baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Dalam

praktiknya, mahasiswa melakukan presentasi proposal kemudian dilanjutkan dengan

tanya-jawab.
3. Pelaksanaan asinkron adalah ketika semua pihak yang terlibat tidak hadir pada waktu

dan platform yang sama. Mahasiswa membuat video presentasi yang diunggah pada

kanal Youtube. Tautan video tersebut diberikan kepada Staf Prodi yang kemudian di

distribusikan kepada para penguj i. Selanjutnya, mahasiswa menghubungi dosen-dosen

penguji untuk mengatur bersama jadwal seminar, sidang, maupun ujian. Mahasiswa

dan Dosen Penguji menyepakati platform daring tertentu yang mudah digunakan.

4. Koordinator Program Studi harus mengutamakan pelaksanaan Seminar Proposal

Penelitian, Sidang Tugas Akhir, dan ujian laporan Karya Ilmiah secara sinkron.

Namun demikian, ntuk Dosen Penguji yang berhalangan hadir pada saat pelaksanaan

secara sinkron, maka diperbolehkan menggunakan pelaksanaan secara asinkron.

5. Waktu pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian secara asinkron dibatasi tidak lebih

dari lima hari kerja dari waktu yang dijadwalkan.

B. Materi

Untuk pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian yang dilakukan secara asinkron, ada trga

materi yang harus disiapkan oleh mahasiswa'
l. Video Presentasi

(1) Mahasiswa membuat video presentasi dengan durasi sembilan hingga sepuluh

menit. Video yang memiliki durasi yang ditentukan, berisiko tidak akan dinilai

oleh penguji.
(2) Video harus menampilkan wajah hingga pinggang atau medium shot (lihat

Gambar 1) dan berformat MP4 atau format lainnya yang dapat diterima oleh

Youtube.
(3) Video diambil secara landscape dengan latar belakang polos'

(4) Saat pengambilan gambar dalam pembuatan video presentasi, mahasiswa' - 
berpakaian sesuai aturan yang berlaku saat mengikuti Seminar Proposal

Penelitian.
a. Pria: Celana warna gelap, kemeja putih, dan mengenakan jaket almamater.

b. Wanita: Rok warna gelap, atasan putih, hijab putih (bagi yang mengenakan),

dan mengenakan jaket almamater.

c. Tidak mengenakan penutup wajah.
(5) Saat pengambilan gambar, tidak perlu adatayangan Power Point atau sejenisnya'

(6) Mahasiswa membuat akun Youtube dengan nama sesuai yang tercantum pada

Siakad dan mengunggah video presentasi proposal tersebut ke akun yang telah

dibuat.
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(7) Mahasiswa menyalin URL video yang diunggah pada formulir pendaftaran

Seminar Proposal Penelitian.
(8) Video presentasi tidak boleh dihapus dari tayangan Youtube sampai mahasiswa

dinyatakan lulus saat yudisium
(9) Video presentasi untuk Sidang Tugas Akhir dan Praktik Kerja Lapangan

dilakukan dalam bahasa Inggris dan diunggah ke dalam Google Classroom

masing-masing prodi.
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2. Proposal Penelitian
(1) Proposal lengkap dalam satu file berformat PDF.
(2) Proposal terdiri dari Bab Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, dan Bab Metode

Penelitian, disertai kuesioner/panduan wawancara atau teknik pengambilan data

lainnya.
(3) Mengikuti draf Panduan Penulisan Skripsi tahun 2020. Panduan ini dapat diunduh

dari menu lain dalam Google Classroom setiap program studi atau pada laman

fe.unj.ac.id [fe.unj.ac.id > Dokumen > Tugas Akhir]'
(a) File diunggah pada Google Classroom setiap program studi.
(5) File akan mulai tersedia lengkap secara daring pada hari Selasa, 7 April 2020.

3. Lembar Persetujuan, Lembar Penilaian, dan Kartu Bimbingan
(l) Lembar Persetujuan untuk untuk Seminar Proposal Penelitian dan Sidang Tugas

Akhir, Kartu Bimbingan, dan Lembar Penilaian tidak mengalami perubahan. Staf
prodi akan mengirimkan lembar penilaian dalam bentuk Ms. Words untuk diisi
oleh mahasiswa dan pihak-pihak terkait.

(2) Lembar-lembar dan kartu ini boleh tanpa tanda tangan aseli dari pihak-pihak yang

terkait.

4. Sidang Tugas Akhir
(l) Sidang Tugas Akhir untuk mahasiswa S-2, S-1, dan D-3

a. Rangkaian ujian mengikuti proses Seminar Proposal Penelitian di atas, kecuali
untuk kelengkapan tesis dan skripsi.

b. Kelengkapan Tesis dan Skripsi dapat dilihat di Panduan Penulisan Tesis dan

Panduan Penulisan Skripsi. Sedangkan untuk kelengkapan Karya Ilmiah,
dapat mengikuti Panduan Penulisan Karya Ilmiah.

c. Video presentasi untuk Sidang Tugas Akhir dilakukan dalam Bahasa Inggris
dan diunggah di dalam Google Classroom masing-masing prodi.
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d. Sidang Tugas Akhir dapat digantikan dengan publikasi sebuah artikel ilmiah
padajurnal dengan ketentuan sebagai berikut.
(a) Untuk mahasiswa S-1: Jurnal nasional terindeks Sinta I hingga Sinta 5

(http://sinta.ristekbrin.s0.id/) atau proseding terindeks Scopus dari

konferensi internasional yang diselenggarakan secara virtual'
(b) Untuk mahasiswa S-2: Jurnal internasional terindeks DOAJ (doaj.org),

jumal nasional terindeks Sinta I hingga Sinta 3

(http://sinta.ristekbrin.go.id/), atau proseding terindeks Scopus dari

konferensi internasional yang diselenggarakan secara virtual.
(c) Biaya publikasi (ika ada) ditanggung oleh mahasiswa.

5. Ujian Laporan Praktik Kerja Lapangan
(1) Pelaksanaan ujian laporan PKL mengiktui proses Seminar Proposal Penelitian di

atas, kecuali untuk persyaratannya.
(2) Video presentasi laporan PKL disampaikan dalam bahasa Inggris diunggah pada

Google Classroom masing-masing program studi.

6. Masa berlaku Surat Edaran
(l) Surat Edaran ini berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.
(2) Setelah kondisi normal, semua lembar persetujuan dan penilaian harus dilengkapi

dengan tanda tangan aseli.
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