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SOP Kolokium – DEPARTEMEN KPM-IPB REVISI 25 Maret 2009 

Prosedur Standard Pelaksanaan Kolokium (SOP – Kolokium) KPM - 497 
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat  

Fakultas Ekologi Manusia 
Institut Pertanian Bogor 

 
DESKRIPSI 
SINGKAT 

: Kolokium adalah suatu pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar untuk 
membahas makalah yang berisi ringkasan proposal skripsi mahasiswa 
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas 
Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (KPM-IPB) 
 

TUJUAN 
INSTRUKSIONAL  
UMUM (TIU) 

: Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa akan dapat melakukan 
penelitian pada masyarakat, di perusahaan atau pada lembaga tertentu 
sesuai dengan rencana penelitian yang telah dibahas. 
 

PERSYARATAN : 1. Mahasiswa KPM-IPB  
2. Telah lulus Studi Pustaka (KPM 403)  
3. Dinyatakan oleh Koordinator Skripsi telah siap untuk menyusun 

skripsi di bawah bimbingan dosen (-dosen) pembimbing tertentu. 
4. Menyelesaikan minimal 121 SKS dengan nilai yang telah 

lengkap tanpa nilai E, IPK > 2,00  
5. Telah mengikuti kolokium atau seminar hasil penelitian minimal 

16 kali di mana 10 kali kolokium Departemen KPM-IPB dan 6 
kali seminar hasil penelitian pada departemen lain 

DEFINISI DAN 
PENJELASAN 

: 1. Makalah kolokium yang diajukan dapat berupa kegiatan penelitian 
kepada masyarakat, dengan mengumpulkan data langsung dari 
kelompok-kelompok masyarakat, di perusahaan dan lembaga 
tertentu yang telah dipilih menjadi responden atau informan guna 
pengujian hipotesis atau mendiskripsikan proses atau hubungan 
sosial tertentu. 
 

  2. Penulisan proposal skripsi harus mengikuti kaidah-kaidah metode 
penelitian sosial, baik kuantitatif dan atau kualitatif, dan menerapkan 
cara berfikir dan teknik menulis ilmiah. Teknik penulisan Rencana 
Penelitian dapat mengacu kepada buku Pedoman Penyajian Karya 
Ilmiah Edisi Kedua terbitan Institut Pertanian Bogor (2008) 

 
  3. Dalam penyusunan proposal skripsi, seorang mahasiswa dibimbing 

oleh seorang atau lebih dosen pembimbing sampai selesai penulisan 
skripsi dan skripsi dinyatakan lulus, kecuali keadaan tidak 
memungkinkan.  Jika ada penggantian dosen pembimbing setelah 
kolokium, maka kolokium tidak perlu diulang. Penggantian dosen 
pembimbing diatur dalam dokumen Prosedur Operasi Standard 
Penyusunan Skripsi.  

 
  4. Untuk dapat mengikuti kegiatan kolokium, mahasiswa Pemrasaran 

harus mendaftarkan diri di Sekretariat KPM-IPB, setidaknya tiga hari 
sebelum waktu pelaksanaan Kolokium (Form K-1) dan menyerahkan 
satu berkas makalah (Form K-2) serta rencana pembahasan kolokium 
oleh pembahas (Form K-3).   Makalah dan pembahasan juga dikirim 
ke email kolokium_kpm_ipb@gmail.com. Teknik penyusunan 
makalah untuk kolokium dan penyusunan bahan peresentasi dalam 
bentuk power point mengacu pada buku Pedoman Penyajian Karya 
Ilmiah Edisi Kedua terbitan Institut Pertanian Bogor (2008). 
 

  5. Kolokium harus dihadiri oleh Dosen(-dosen) Pembimbing yang akan 
bertindak sebagai Moderator, dan boleh menghadirkan dosen (-dosen) 
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lain sebagai pembahas sesuai dengan bidang ilmunya. 
 

  6. Sebagai pembahas mahasiswa adalah satu atau dua orang mahasiswa 
KPM-IPB (Lihat Ketentuan Pembahas)   
 

  7. 
 
 
 
 
8. 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 

Kolokium harus dihadiri minimal 15 orang mahasiswa yang telah 
memenuhi syarat untuk mengikuti kolokium dan seminar mahasiswa, 
dimana minimal setengah dari jumlah yang hadir adalah dari 
Departemen KPM-IPB. 
 
Setelah kolokium selesai, moderator/dosen(-dosen) pembimbing 
melakukan evaluasi terhadap hasil Kolokium dengan mengisi Lembar 
Penilaian (Form K-4).  Nilai kolokium merupakan rata-rata dari 
penilaian dosen (-dosen) pembimbing. Berdasarkan hasil evaluasi 
kolokium, mahasiswa pemrasaran memperbaiki proposal skripsi 
sampai ada persetujuan dari dosen(-dosen) pembimbing perihal hasil 
akhir. 
 
Jika hasil evaluasi kolokium menunjukkan makalah yang diajukan 
tidak memenuhi syarat maka harus dilakukan kolokium ulang.  
Mahasiswa harus mendaftar ulang kolokium dengan persetujuan 
Dosen(-dosen) Pembimbing, paling lambat 1 bulan setelah 
kolokium pertama. 
 

KETENTUAN 
TEKNIS 

: A Makalah kolokium merupakan ringkasan proposal skripsi yang 
terdiri dari  bagian-bagian sebagai berikut: 

   1. Halaman judul (Form K-2) 
2. Pendahuluan yang berisi latar belakang, pertanyaan, tujuan dan 

kegunaan penelitian (1,5 - 2 halaman). 
3. Pendekatan Teoretis yang berisi: 

a. Tinjauan Pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis dan hasil-
hasil penelitian (2 – 3 halaman). 

b. Kerangka Pemikiran yang terdiri dari (1,5 – 2 halaman):  
i. deskripsi dan diagram/bagan dari alur berpikir untuk 

pemecahan masalah dan mencapai tujuan penelitian 
yang menunjukkan secara jelas hubungan antar variabel 

ii. hipotesis kerja atau hipotesis pengarah 
iii. definisi operasional dari setiap variabel yang akan diuji 

atau daftar definisi istilah/terminologi yang akan 
dipakai. 

4. Pendekatan Lapangan yang terdiri dari (3 – 5 halaman): 
a. pembenaran atau alasan pemilihan metode penelitian 

tertentu 
b. alasan dan cara pemilihan lokasi penelitian 
c. waktu pelaksanaan penelitian 
d. penentuan populasi, sampel atau responden dan informan 

penelitian 
e. teknik atau metode pengumpulan data 
f. teknik atau metode pengolahan dan analisis analisis data 

termasuk didalamnya unit analisis, daftar data terpenting 
yang akan dikumpulkan disertai dengan sumber data dan 
metode pengumpulan data, dan sejumlah tabel atau matriks 
kosong (dummy tables) yang menunjukkan hubungan 
variabel-variabel sesuai dengan kerangka pemikiran. 

5. Daftar Pustaka (hanya memuat pustaka yang dikutip pada naskah 
utama). 

6. Lampiran berupa kuesioner atau panduan pertanyaan.  
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  B Tampilan Makalah: 

   1. Diketik dengan spasi tunggal dengan menggunakan huruf Times 
New Roman ukuran 12; 

2. Kertas A4, margin kiri 3 cm dari atas, kanan dan bawah, serta 4 
cm dari kanan. 

3. Panjang makalah maksimal 12  halaman di luar lampiran. 
 

  C Pelaksanaan Kolokium: 

   1. Kolokium dilaksanakan dalam waktu 50 menit dengan perincian: 
a. Pembukaan oleh moderator 5 menit. 
b. Pemaparan proposal skripsi 15 menit. 
c. Diskusi 20 menit 
d. Input dosen (Dosen Pembimbing dan Dosen lain) 10 menit. 

2. Sekretariat KPM-IPB menyiapkan berkas penilaian kolokium 
(Form – K4), daftar hadir untuk peserta kolokium, dan peralatan 
kolokium (ruangan, mikrofon, papan dan alat tulis, proyektor dan 
layar LCD). 

3. Dosen pembimbing juga bertindak sebagai moderator bertugas 
memimpin kolokium, memberi input perbaikan, memberi nilai, 
dan menandatangani kartu kolokium. 

4. Moderator mengembalikan kembali berkas nilai, naskah 
pembahasan, dan daftar hadir yang telah diisi peserta kolokium ke 
Sekretariat KPM-IPB untuk diarsipkan. 

 
  D Ketentuan Pembahas: 

   1. Pembahas mahasiswa adalah mahasiswa KPM-IPB yang telah 
melaksanakan kolokium, misalnya: dalam posisi proposal skripsi 
sudah disetujui, sudah selesai melakukan kegiatan lapangan dan 
sedang menulis skripsi, atau sudah lulus ujian skripsi tetapi belum 
diwisuda. Dalam hal ini, mahasiswa pembahas juga dapat berasal 
dari angkatan sebelumnya yang memenuhi kriteria tersebut. 

2. Pembahas harus mengisi berkas pembahas (Form – K3), dan 
berkas ini diserahkan ke Sekretariat KPM-IPB dan dikirim ke 
email kolokium.kpm.ipb@gmail.com ke bersama-sama dengan 
penyerahan makalah kolokium. 
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Form – K1                      BORANG PENDAFTARAN KOLOKIUM 

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 

 

Nama Mahasiswa :  

NRP :  

Dosen Pembimbing 1 :  

Dosen Pembimbing 2   

Judul Proposal Skripsi :  

Tanggal Kolokium :  

Waktu  :  

Tempat :  

Nama Pembahas 1 :  

NRP. :  

Nama Pembahas 2 :  

NRP. :  

 
Menyetujui: 

 Nama Tanda tangan Tanggal 

Dosen Pembimbing    

Pembahas 1    

Pembahas 2    

Komisi Pendidikan*    

Catatan: 
*)   Komisi Pendidikan yang dimaksud adalah Komisi Pendidikan Departemen KPM-IPB atau Tim 

Koordinator Kolokium Departemen KPM-IPB. 
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Form – K2: Makalah Kolokium 
  

MAKALAH KOLOKIUM 
 
Nama Pemrasaran/NRP : Shafa Meira Wahyono/I34XXXXX 
Departemen : Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 
Pembahas 1 : Dwi Yulianto/I34XXXXX 
Pembahas 2 : Tri Susetyo/I34XXXXX 
Dosen Pembimbing/NIP : Dr. Ir. Ekawati S. Wahyuni,.M.S/131622687 
Judul  Rencana 
Penelitian 

: Revitalisasi Peran Penyuluh Pertanian untuk Pemberdayaan 
Masyarakat (Kasus Desa Jambudipa, Kecamatan 
Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat) 

Tanggal dan Waktu : 15 April 2009, 09.00-09.50 WIB 
 

I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

. 

. 

. 
1.2. Masalah Penelitian 

. 

. 

. 
1.3. Tujuan Penelitian 

. 

. 

. 
1.4. Kegunaan Penelitian 

. 

. 

. 
II. PENDEKATAN TEORETIS 
2.1. Tinjauan Pustaka 

. 

. 

. 
2.2. Kerangka Pemikiran 

. 

. 

. 
III. PENDEKATAN LAPANGAN 
2.3. Metode Penelitian 

. 

. 

. 
2.4. Lokasi dan Waktu 

. 

. 

. 
2.5. Teknik Pengumpulan Data 

. 

. 

. 
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2.6. Teknik Analisis Data 
. 
. 
. 

DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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Form – K3: LEMBAR PEMBAHASAN 
 
Nama Pembahas :  

NRP :  

Nama Pemrasaran :  

NRP :  

Judul Rencana Penelitian :  
 
 
 
 

 
Pembahasan∗: 

                                                 
∗ Pembahasan dapat ditulis tangan atau diketik, dan dapat menambah jumlah halaman jika diperlukan atau 
menggunakan halaman sebaliknya. Kemudian diemail ke kolokium.kpm.ipb@gmail.com 
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Form – K4: LEMBAR PENILAIAN KOLOKIUM* 
 

Nama Mahasiswa :  

NRP :  

Dosen Pembimbing :  

Judul Proposal Skripsi :  
 
 
 

Tanggal dan Waktu :  
 
 

Aspek Penilaian  % Nilai 
1.  Substansi dan orisinalitas topik penelitian : 20  

2.  Konsistensi antara masalah, tujuan penelitian dan 
metodologi penelitian. 

: 40  

3.  Organisasi, kelengkapan dan teknis penulisan 
makalah 

: 10  

4.   Penyajian Makalah dan tampilan slide : 10  

5.  Argumentasi  : 20  

Nilai Akhir :   

Huruf Mutu* :   

 
*)  Penentuan Huruf Mutu: 

A  ≥  80; B = 71 – 79; C = 60 – 70; D kurang dari 60 
Mahasiswa yang memperoleh nilai D harus mengulang kolokium. 

 
 
 

Bogor, ...............................................  
 
Tanda Tangan Dosen Pembimbing: 
 
 
 
 

    .................................................................. 
NIP. 
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Form – K5: LEMBAR KENDALI PERSYARATAN KOLOKIUM 
 

Nama : …………………………………………………………………. 

NRP/Departemen : …………………………………………………………………. 

Judul Proposal Skripsi : …………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………. 

Persyaratan  : 

No. Persyaratan Lengkap Tidak 
 Lengkap Keterangan 

1. Nilai Studi Pustaka    

2. KRS A dan B Semester terakhir    

3. Transkrip Semester 1 hingga 6    

4. Kartu Seminar     

5. Borang pendaftaran kolokium 
(K-1) 

   

6. Makalah kolokium (K-2)    

7. Lembar Pembahasan (K-3)    

8. Email K-2 dan K-3 ke 
kolokium.kpm.ipb@gmail.com 

   

 
       Bogor, ………………………… 
       Pemeriksa, 
 
 
 
 
       (………………………………...)  
       NIP. 
 
 
 
Catatan: 
• Dosen Pembimbing bertugas sebagai moderator pada kolokium. Dosen pembimbing menandatangani Kartu 

Seminar mahasiswa peserta kolokium. 
• Pemrasaran kolokium adalah mahasiswa KPM-IPB, telah lulus Studi Pustaka (KPM 403), dinyatakan oleh 

Koordinator Skripsi telah siap untuk menyusun skripsi di bawah bimbingan dosen (-dosen) pembimbing 
tertentu, menyelesaikan minimal 121 SKS dengan nilai yang telah lengkap tanpa nilai E, IPK > 2,00  

 


	SOP
	Deskripsi Singkat
	Tujuan Instruksional Umum
	Persyaratan
	Definisi dan Penjelasan
	Ketentuan Teknis
	K1 Borang Pendaftaran Kolokium
	K2 Makalah Kolokium
	K3 Lembar Pembahasan
	K4 Lembar Penilaian Kolokium
	K5 Lembar Kendali Persyaratan Kolokium

