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Ujian tesis, skripsi atau yang sejenisnya bertujuan untuk menggali kinerja belajar mahasiswa
secara otentik baik terkait dengan aspek kemampuan kognitif, afektif, dan skills, dalam
menghasilkan dan mempresentasikan karya ilmiah. Untuk menjaga kondusifitas dan efektifitas
dari forum ujian skripsi, Jurusan Akuntansi mengatur beberapa hal sebagai berikut:
1. Forum ujian skripsi tidak bersifat konsultatif melainkan evaluatif dan verifikatif dalam

bentuk tanya jawab terhadap kelayakan karya ilmiah berupa ketepatan metode/model yang
digunakan, pengolahan data, hasil penelitian, pembahasan dan lain-lain. Oleh karena itu,
mahasiswa harus aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji
sebagai salah satu poin penting penilaian ujian. Sebaliknya mahasiswa yang memilih diam
atau mengiyakan saja komentar/pernyataan dari dosen penguji mendapatkan poin yang
rendah khususnya terkait penguasaan terhadap materi karya ilmiah.
2. Ujian tesis, skripsi dan sejenisnya merupakan kegiatan akademis dan forum ilmiah yang
serius. Unsur forum ujian terdiri dari mahasiswa yang diuji dan tim dosen penguji (tidak ada
lagi unsur pembimbing, yang ada dosen penguji dari unsur pembimbing). Dosen penguji
yang berasal dari unsur pembimbing sepenuhnya beralih status sebagai penguji, karena itu
berfungsi sama sebagaimana penguji lainnya.
3. Tesis, skripsi dan sejenisnya yang diuji dianggap sepenuhnya sebagai karya dari mahasiswa
meskipun terdapat peran berupa arahan pembimbing selama proses penyusunannya. Oleh
karena itu, karya ilmiah yang diujikan sepenuhnya merupakan tanggung jawab mahasiswa
untuk menanggapi setiap pertanyaan dari penguji, terlepas mahasiswa tersebut mampu atau
tidak dalam memberikan tanggapan sesuai yang diharapkan atas setiap pertanyaan dari
penguji. Dalam forum ujian tidak diperlukan lagi peran pembimbing untuk membantu

mahasiswa merespon pertanyaan/komentar dari tim penguji.
4. Selama salah seorang dosen penguji melakukan proses tanya jawab sesuai alokasi waktu
yang telah disediakan, dosen penguji yang lain (termasuk dari unsur pembimbing) tidak
diperkenankan mengintervensi interaksi tanya jawab antara dosen penguji tersebut dengan
mahasiswa, kecuali diminta oleh dosen penguji yang bersangkutan.
5. Jurusan mengatur alokasi waktu secara ketat yaitu waktu untuk presentasi oleh mahasiswa
dan waktu untuk setiap dosen penguji (Ketua Penguji, Penguji I & II). Adapun durasi waktu
adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan forum ujian oleh pembimbing dalam hal ini Ketua Penguji maksimal 5 menit
2. Presentasi mahasiswa maksimal 15 menit
3. Penguji 1 menguji maksimal 25 menit
4. Penguji 2 menguji maksimal 25 menit
5. Pembimbing dalam hal ini sebagai ketua penguji maksimal 20 menit (termasuk menutup

forum ujian)
Atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

28 Juni 2021
Ketua Jurusan Akuntansi,

Tembusan:
Para Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UM
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