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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Definisi 
Ada beberapa definisi dan pengertian yang penting untuk ditegaskan 

dalam panduan ini: 
1. Tugas Akhir (TA) merupakan mata kuliah berupa pembuatan karya 

ilmiah oleh mahasiswa yang bertujuan untuk melatih kemampuan 
dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan akademik 
maupun aktual di masyarakat dengan menggunakan teori dan 

keterampilan yang diperoleh selama masa kuliah.  
2. Tugas akhir yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) terdiri 
atas: skripsi dan skripsi karya. 

3. Skripsi adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya tulis ilmiah yang 
didahului dengan riset dan hasilnya kemudian disusun menjadi 
karya tulis.  

4. Skripsi karya adalah tugas akhir mahasiswa berupa karya atau 
inovasi, yang didahului dengan riset atau problem solving dengan 

dimensi praktis yang lebih kuat dibandingkan skripsi yang dimaksud 
dalam poin nomor 1. Penetapan skripsi karya ini mengacu pada 

Surat Keputusan Rektor Nomor: 32 Tahun 2017, tentang 
"Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa ke Dalam 
Kegiatan Kurikulum”. 

5. Bobot Skripsi dan Skripsi Karya adalah 6 SKS. 
6. Ekuivalensi adalah pemberian penghargaan terhadap karya kreatif 

dan inovatif mahasiswa dengan cara memberikan pengakuan sebagai 
pengganti pelaksanaan kegiatan Kurikuler yang capaian 

kompetensinya dapat dianggap sebanding dan relevan dengan 
pelaksanaan hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dalam bidang 
tertentu. 

7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif mengikuti 
proses pendidikan di Program Studi (Prodi) di lingkungan FISIP, yaitu 

Prodi Kesejahteraan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu 
Pemerintahan, Prodi Sosiologi, serta Prodi Hubungan Internasional, 

dan telah memenuhi prasyarat penyusunan skripsi/skripsi karya. 
8. Dosen Pembimbing adalah dosen tetap dengan kualifikasi akademik 

paling rendah lulusan Magister (S-2) dan jabatan fungsional minimal 

Asisten Ahli yang memiliki kewenangan untuk membimbing 
mahasiswa selama proses pengerjaan skripsi/skripsi karya 

berdasarkan SK Dekan dengan mempertimbangkan kepakaran dosen 
dan kesesuaiannya dengan topik yang ditulis mahasiswa.  

9. Jumlah Dosen Pembimbing maksimal 2 orang. 
10. Dosen penguji adalah dosen tetap yang memiliki kualifikasi 

akademik paling rendah lulusan Magister (S-2) dan jabatan 

fungsional minimal Asisten Ahli yang memiliki kewenangan untuk 
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menguji skripsi/skripsi karya mahasiswa berdasarkan SK Dekan 

dengan mempertimbangkan kepakaran dosen dan kesesuaiannya 
dengan topik yang ditulis mahasiswa.  

11. Jumlah dosen penguji 2 orang. 
12. Ujian Tugas Akhir adalah ujian lisan/praktek yang dilakukan 

terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan skripsi atau skripsi 
karya dan memenuhi persyaratan ujian yang ditetapkan oleh 

fakultas dan prodi, untuk dinilai kemampuannya sebagai prasyarat 
kelulusan. 

13. Pengelola Tugas Akhir terdiri atas Dekan/Pimpinan Fakultas, 

Kaprodi/Pimpinan Prodi, dan TU Prodi.  
14. Budaya Akademik adalah budaya atau sikap yang selalu mencari 

kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik, yang mengembangkan 
kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis, rasional dan 

obyektif. 
15. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik 

atau buruk dari para anggota sivitas akademika perguruan tinggi 

ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah 
pempelajaran, termasuk dalam penyusunan tugas akhir. 

 
1.2 Tujuan Penyusunan Tugas Akhir 

a. Sebagai sarana untuk menuangkan gagasan, pikiran, dan daya 
kreativitas mahasiswa.    

b. Sebagai sarana untuk menilai kemampuan mahasiswa secara 

komprehensif, baik dari sisi penguasaan materi, penulisan/karya, 
presentasi, dan problem solving. 

c. Karena merupakan karya ilmiah, tugas akhir berupa skripsi atau 
skripsi karya juga menjadi sarana untuk menilai kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan teori, metodologi keilmuan dan metode 
penelitian/praktik secara baik dan benar, serta untuk mengasah daya 
kritis, inovatif, logis, dan sistematis mahasiswa sebagai calon sarjana. 
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BAB II 

HAK, KEWAJIBAN, ETIKA, DAN SANKSI 
 

2.1 Hak dan Kewajiban Mahasiswa 
a. Hak Mahasiswa 

1. Mendapatkan bimbingan dari Dosen Pembimbing untuk 

penyusunan tugas akhir mahasiswa dan ujian tugas akhir 
mahasiswa; 

2. Mendapatkan pengesahan dari Dosen Pembimbing setelah segala 

persyaratan dan tanggungjawabnya terpenuhi; 

3. Mendapatkan perlakuan secara baik dalam proses penyusunan 

tugas akhir mahasiswa; 
4. Mendapatkan hasil penilaian yang proporsional atas usaha dan 

pekerjaan penyusunan tugas akhir; 

5. Menghubungi Dosen Pembimbing sesuai dengan jadwal yang 

diberikan oleh Dosen Pembimbing; 
6. Melaporkan kepada Kaprodi/Sekprodi tentang Dosen Pembimbing 

yang telah melanggar peraturan dalam pembimbingan tugas akhir 

mahasiswa. 
7. Dapat mengajukan perubahan Dosen Pembimbing ke 

Kaprodi/Sekprodi, jika: 
- Ada perbedaan pandangan dengan Dosen Pembimbing terkait 

tema ataupun metodologi dan tidak dapat 
dipertemukan/diselesaikan. 

- DosenPembimbing melakukan perilaku akademik tercela. 
8. Jika ada pertimbangan khusus, mahasiswa bisa mengulang ujian 

tugas Akhir sekali dalam waktu yang ditentukan oleh Dewan 

Penguji. Lebih dari itu mahasiswa harus bimbingan ulang dan 
membayar administrasi ujian ulang sebesar ketentuan yang telah 
ditetapkan. 

b. Kewajiban Mahasiswa 
1. Melaporkan setiap kegiatan dalam penyusunan tugas akhir secara 

periodik kepada Dosen Pembimbing; 
2. Mematuhi saran-saran perbaikan dari Dosen Pembimbing; 

3. Mengkomunikasikan secara baik berbagai perubahan dalam tugas 
akhir mahasiswa kepada Dosen Pembimbing. 

4. Menghormati budaya akademik dan etika akademik dalam proses 

bimbingan; 
5. Mematuhi semua peraturan/ketentuan pelaksanaan tugas akhir 

yang berlaku. 
6. Melakukan proses pembimbingan dengan Dosen Pembimbing I 

dan II secara seimbang, jika Dosen Pembimbing 2 orang. 
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2.2 Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing 

a. Hak Dosen Pembimbing 
1. Memiliki kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk 

mempelajari dan mengembangkan kajian sesuai dengan kaidah 
keilmuan dalam proses pembimbingan; 

2. Menentukan jadwal bimbingan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

3. Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, 
sesama dosen, dan pengelola. 

4. Menegur mahasiswa yang melalaikan penyusunan tugas akhir 

mahasiswa; 
5. Melaporkan kepada Kaprodi/Sekprodi tentang mahasiswa yang 

telah melanggar peraturan dalam penyusunan tugas akhir 
mahasiswa; 

6. Memperoleh sarana dan prasarana pendukung proses 
pembimbingan; 

7. Memperoleh informasi akademik mahasiswa bimbingannya dari 

pejabat berwenang terkait; 
8. Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan 

usahanya dalam proses pembimbingan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

9. Menolak memberikan bimbingan dan pengesahan jika 
persyaratan dan tanggung jawab tidak dipenuhi oleh mahasiswa 
bimbingan. 

10. Dapat mengajukan pengunduran diri sebagai Dosen Pembimbing 
ke Kaprodi/Sekprodi, apabila: 

- Terdapat perbedaan prinsip dengan mahasiswa yang dibimbing 
terkait tema maupun metodologi penelitian dan tidak dapat 

dipertemukan/diselesaikan. 
- Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela. 

11. Memperoleh informasi secara resmi dari Kaprodi/Sekprodi jika 

dalam kondisi tertentu terjadi pergantian Dosen Pembimbing. 
b. Kewajiban Dosen Pembimbing 

1. Menjalankan tugas pembimbingan berdasarkan SK Dekan. 
2. Memberikan arahan, bantuan, saran, dan koreksi atas tugas akhir 

yang sedang disusun oleh mahasiswa secara baik dan 
professional. 

3. Memberikan jadwal atau waktu bimbingan kepada mahasiswa 

bimbingan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
4. Memperhatikan budaya akademik dan etika akademik dalam 

proses pembimbingan. 
5. Menyetujui permohonan ujian bagi mahasiswa yang dibimbingnya 

jika tugas akhir mahasiswa telah dianggap layak uji. 
6. Menguji proposal dan hasil penelitian/tugas akhir mahasiswa 

pada jadwal yang telah ditentukan.  

7. Jika berjumlah 2 orang, Dosen Pembimbing memiliki hak dan 
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kewajiban yang sama dalam tugas pembimbingan. 

8. Melaporkan kepada Kaprodi/Sekprodi tentang perkembangan 
proses pembimbingan. 

9. Menjadi anggota Dewan Penguji dalam Ujian Tugas Akhir. 
 

2.3 Larangan bagi Mahasiswa dan Dosen Pembimbing 
a. Larangan bagi Mahasiswa 

1. Memberikan hadiah/gratifikasi/pemberian dengan alasan apapun 
kepada Dosen Pembimbing dan/atau pihak lain yang 
berhubungan dengan tugas akhirnya. 

2. Melakukan pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme 
terhadap karya ilmiah orang lain dan/atau melakukan auto-

plagiarisme, memalsu tanda tangan, memalsu stempel, dan/atau 
perbuatan lain yang melanggar ketentuan yang berlaku. 

b. Larangan bagi Dosen Pembimbing 
1. Menerima dan/atau meminta hadiah/gratifikasi/pemberian 

apapun dari mahasiswa atau siapapun yang berhubungan dengan 

tugas pembimbingannya. 
2. Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak marwah 

pribadi maupun institusi. 
 

2.4 Hak dan Kewajiban Dosen Penguji 
a. Hak Dosen Penguji 

1. Memiliki kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk menguji 
dan menilai tugas akhir sesuai dengan kaidah keilmuan dalam 

proses ujian. 
2. Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, 

sesama dosen, dan pengelola. 
3. Menegur mahasiswa yang tidak menghormati forum ujian. 
4. Melaporkan kepada Kaprodi/Sekprodi tentang mahasiswa yang 

telah melanggar peraturan dalam ujian tugas akhir. 
5. Memperoleh sarana dan prasarana pendukung proses pengujian. 

6. Memperoleh informasi akademik mahasiswa yang diuji dari 
pejabat berwenang terkait; 

7. Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaannya dalam 
proses ujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

b. Kewajiban Dosen Penguji 

1. Menguji tugas akhir sesuai dengan SK Dekan. 
2. Menguji tugas akhir sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

3. Memperhatikan budaya akademik dan etika akademik dalam 
proses pengujian. 

4. Dosen Penguji I bertindak sebagai Ketua Dewan Penguji. 
5. Mengisi Berita Acara Ujian dan memberikan penilaian Tugas 

Akhir. 
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2.5 Hak dan Kewajiban Pengelola 

a. Hak Pengelola 
1. Dekan berhak menyetujui/tidak menyetujui draft Surat Tugas 

sebagai pembimbing atau penguji yang diusulkan Kaprodi ketika 
menandatangani Surat Tugas karena alasan-alasan akademis. 

2. Kaprodi berhak meminta laporan perkembangan proses bimbingan 
ke Dosen Pembimbing dan Mahasiswa. 

3. Kaprodi berhak mengevaluasi proses skripsi dan mengambil 
kebijakan yang solutif jika ada masalah dalam proses bimbingan. 

4. Kaprodi melalui koordinasi dengan Dekan/Pimpinan Fakultas 

dapat mengganti dosen pembimbing, jika: 
a. Dosen melanjutkan studi dan tidak bisa menjalankan tugas 

pembimbingan. 
b. Dosen berhalangan tetap. 

c. Setelah dilakukan evaluasi tidak ada perkembangan (progress) 
dalam proses bimbingan, baik karena faktor dosen ataupun 
mahasiswa.  

5. TU Prodi meminta kelengkapan persyaratan pendaftaran 
proposal/ujian skripsi dan berhak menolak jika belum terpenuhi 

dengan tetap berkoordinasi dengan Kaprodi/Sekprodi. 
b. Kewajiban Pengelola 

1. Dekan atau diwakili oleh Wakil Dekan I Bidang Akademik 
menandatangani Surat Tugas pembimbing dan penguji, 
mengeluarkan ketentuan fakultas tentang Tugas Akhir, dan 

memantau perkembangan sistem Tugas Akhir di lingkungan 
fakultas. 

2. Kaprodi/Pimpinan Prodi menegakkan sistem Tugas Akhir yang 
berkeadilan dan mempertimbangkan unsur kelulusan tepat waktu 

(KTW). 
3. TU Prodi Fakultas wajib memberi pelayanan terbaik kepada dosen 

dan mahasiswa terkait dengan proses Tugas Akhir. 

 
2.6 Etika Akademik 

Dalam proses penyusunan tugas akhir Mahasiswa, Dosen Pembimbing, 
Dosen Penguji, Pengelola maupun pihak-pihak terkait harus 

memperhatikan etika akademik yang mengacu pada: 
1. Peraturan Akademik Universitas; 
2. Peraturan Akademik Fakultas; 

3. Peraturan Akademik Prodi; 
4. Budaya akademik. 

 
2.7 Pelanggaran Etika Akademik 

Beberapa tindakan yang melanggar etika akademik dalam penyusunan 
tugas akhir adalah: 
1. Plagiasi, 

2. Karya Ilmiah dibuatkan orang lain, 
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3. Pemalsuan, 

4. Penyuapan/gratifikasi, 
5. Tindakan diskriminatif, 

6. Tindakan asusila. 
 

2.8 Sanksi terhadap Pelanggaran Etika Akademik 
1. Setiap pelanggaran etika akademik akan dijatuhkan sanksi. 

2. Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dapat dijatuhkan kepada mahasiswa berupa: 

a. Teguran secara lisan 

b. Teguran secara tertulis. 

c. Pencabutan sementara hak untuk menggunakan fasilitas 

universitas. 

d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode 

tertentu (skorsing) 

e. Pencabutan statusnya sebagai mahasiswa 

f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

3. Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat 
dijatuhkan kepada Dosen Pembimbing berupa: 

a. Teguran secara lisan. 
b. Teguran secara tertulis. 

c. Pencabutan sementara haknya menggunakan fasilitas kampus; 
d. Larangan melakukan kegiatan akademik dalam periode 

tertentu (skorsing. 

e. Pencabutan haknya sebagai Dosen Pembimbing. 
f. Sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
4. Penetapan sanksi terhadap pelanggaran etika akademik dilakukan 

oleh Kaprodi/Pimpinan Prodi berkoordinasi dengan Dekan/Pimpinan 
Fakultas. 
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BAB III  

KETENTUAN FAKULTAS TENTANG TUGAS AKHIR SKRIPSI 
 

 Sebagai sebuah karya ilmiah, proses penyusunan hingga penilaian 
skripsi harus mengikuti prosedur ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan 

secara akademik dalam sebuah forum ujian tugas akhir. 
 

3.1 Ketentuan Pengajuan Proposal 
a. Persyaratan pengajuan proposal: 

1. Status mahasiswa aktif 
2. Minimal Mahasiswa semester VI 

3. Telah menempuh 100 SKS 
4. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Sosial, Metodologi 

kekhasan Prodi, serta teori dasar dan teori penunjang tema 

skripsi. 
5. Telah tercantum dalam SK Bimbingan Skripsi. 

b. Prosedur pengajuan proposal didasarkan pada ketentuan masing-
masing Prodi. 

c. Setiap mahasiswa yang menyusun skripsi wajib membuat naskah 
publikasi jurnal berbasis skripsi yang disetujui oleh dosen 
pembimbing. 

d. Matrik Tugas Pengajuan Proposal Skripsi: 

Kegiatan Mahasiswa Dosen 
Pembimbing 

Dosen 
Reviewer 

Prodi TU 
Prodi 

Fakultas 

Usulan Tema V      

Pemilihan 

Dosen 
Pembimbing 

   V   

Penetapan 
Dosen 

Pembimbing 

     V 

Konsultasi 
proposal 

V V     

Persetujuan 

proposal 

 V     

Pendaftaran 

seminar 
proposal 

V V   V  

Pengaturan 

jadwal seminar 

 V V V V  

Pelaksanaan 
seminar 
proposal 

V V V  V  

Penilaian 

proposal 

  V    
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Revisi proposal V V     

Persetujuan 
penelitian 

V V V    

 

3.2 Ketentuan Penentuan Pembimbing 
a. Mahasiswa bisa mengusulkan dosen pembimbing berdasarkan 

kepakaran dosen. 
b. Prodi bisa membuat kebijakan khusus dalam penetapan Dosen 

Pembimbing berdasarkan kepakaran dan kapasitas dosen. 

c. Penentuan dosen pembimbing disahkan melalui Surat Tugas Dekan. 
 

3.3 Ketentuan Waktu Penyelesaian Skripsi 
a. Proses penyelesaian skripsi adalah 1 semester/6 bulan. 

b. Jika dalam waktu 1 semester/6 bulan proses bimbingan skripsi belum 
selesai maka SK penugasan berlaku hingga 1 semester/6 bulan 
berikutnya. 

c. Surat Tugas Dekan harus diperbarui jika sudah berlaku selama 2 
semester/1 tahun dan proses pembimbingan skripsi belum selesai.  

 
3.4 Ketentuan Ujian Skripsi 

a. Prasyarat ujian Skripsi: 
1. Mahasiswa telah lulus semua Mata Kuliah, minimal 138 SKS. 
2. Untuk ujian skripsi Mahasiswa telah mendapat persetujuan (ACC) 

dari Dosen Pembimbing yang ditunjukkan dengan form persetujuan 
pembimbing sebagai bukti. 

3. Menyerahkan/upload kelengkapan pendaftaran ujian skripsi yang 
ditetapkan prodi ke TU prodi. 

4. Ketentuan format dan isi naskah skripsi disesuaikan dengan 
ketentuan masing-masing prodi. 

b. Ujian Skripsi dilaksanakan sesuai jadwal, ruang, dan metode yang 
ditentukan prodi. 

c. Ujian Skripsi dihadiri oleh Dewan Penguji, yang terdiri atas dosen 

pembimbing dan 2 dosen penguji.  
d. Ketua dewan penguji adalah Dosen Penguji I. 

e. Peserta ujian Skripsi wajib berbaju putih, berdasi, celana/bawahan 
hitam, bersepatu, dengan mengenakan jas almamater. 

f. Matrik Tugas Ujian Skripsi: 
 

Kegiatan Mahasis
wa 

Dosen 
Pembimbin

g 

Dosen 
Penguji 

Prodi TU 
Prodi 

Fakult
as 

Penelitian dan 
Penyusunan 

naskah 
Skripsi 

V V     
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Persetujuan 
ujian Skripsi 

 V     

Pendaftaran 

ujian Skripsi 

V    V  

Pengaturan 
jadwal ujian 

Skripsi 

 V V V V  

Penetapan 
Dosen Penguji  

     V 

Pelaksanaan 
Ujian Skripsi 

V V V  V  

Penilaian 

Ujian Skripsi 

 V V    

Revisi Skripsi V V V    

 
3.5 Ketentuan Penilaian Skripsi 

a. Penilaian Skripsi terdiri atas: 

1. Kelayakan dan Originalitas Naskah (30%); 
2. Penguasaan Materi (20%); 

3. Kebaruan/Inovasi (20%); 
4. Kelayakan publikasi (20%); 

5. Kualitas presentasi (10%).  
b. Hasil penilaian Skripsi: 

1. Lulus tanpa revisi. 

2. Lulus dengan revisi.  
3. Ujian Ulang. 

4. Tidak Lulus. 
c. Bagi peserta ujian Skripsi yang LULUS diminta segera melakukan 

revisi (jika ada) sesuai dengan ketentuan prodi. 
d. Bagi peserta Skripsi yang dinyatakan UJIAN ULANG karena perlu 

konfirmasi lebih lanjut terkait materi skripsi tidak harus mendaftar 

ataupun membayar ujian lagi tetapi harus mengikuti ujian ulang 
dengan tenggang waktu maksimal 1 minggu dan disesuaikan dengan 

jadwal dewan penguji. 
e. Bagi peserta ujian Skripsi yang dinyatakan TIDAK LULUS harus 

mendaftar ujian lagi sesuai dengan ketentuan pendaftaran dan 
pembayaran ujian Skripsipada periode ujian berikutnya. 

 

3.6 Ketentuan Pendaftaran Yudisium dan Wisuda 
a. Pendaftaran Yudisium 

1. Dinyatakan lulus dalam ujian skripsi/skripsi karya, melakukan 
revisi naskah, meminta persetujuan Dewan Penguji, Kaprodi, dan 

Wakil Dekan I Bidang Akademik terkait hasil revisi. 
2. Mengisi simutu secara online di bpmi.umm.ac.id dan hasil 

pengisian simutu (screenshoot) diserahkan ke TU prodi. 
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3. Mengirimkan soft copy skripsi (pdf) disertai lembar pengesahan 

skripsi dan naskah publikasi berbasis skripsi (pdf) disertai lembar 
persetujuan pembimbing ke email prodi. 

4. Melakukan pembayaran untuk proses yudisium sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

b. Pendaftaran Wisuda: mengikuti ketentuan universitas. 
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BAB IV 

KETENTUAN FAKULTAS TENTANG TUGAS AKHIR  
SKRIPSI KARYA  

 
 Untuk lebih mendorong mahasiswa agar memiliki karya kreatif dan 

inovatif perlu adanya pengakuan dan pemberian penghargaan terhadap karya 
mahasiswa. Penghargaan tersebut berbentuk ekuivalensi karya kreatif dan 

inovatif mahasiswa dengan nilai tugas akhir sehingga disebut skripsi karya. 
Skripsi karya harus memiliki keterbaruan (novelty) secara keilmuan, dampak 
positif terhadap masyarakat, serta memperoleh pengakuan dari komunitas 

keilmuan tertentu. Dalam proses penyusunan skripsi karya tetap melalui 
proses pembimbingan oleh 1 dosen pembimbing yang ditetapkan melalui Surat 

Tugas Dekan. 
 

4.1 Standar Ekuivalensi 
a. Ekuivalensi tugas akhir diberikan kepada mahasiswa dengan cara 

mengonversi hasil karya kreatif dan inovatif mahasiswa sebagai skripsi 

karya. 
b. Penentuan ekuivalensi didasarkan pada Keputusan Rektor Nomor: 32 

Tahun 2017 tentang Ekuivalensi Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa 
ke dalam Kegiatan Kurikuler dan ketentuan Prodi. 

 
4.2 Variasi Tugas Akhir yang bisa diekuivalensi sebagai Skripsi Karya: 

a. Menjadi Juara dalam Kompetisi Karya lnovasi di Tingkat 

Internasional, Regional, atau Nasional. 
Syarat dan Ketentuan: 

1. Relevan dengan capaian pembelajaran prodi. 
2. Dibuktikan dengan piagam, sertifikat, dan sejenisnya dan dinilai 

layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya. 
3. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 

membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang 

dilakukannya (action research). 
4. Bila kejuaraan bersifat kelompok, maka naskah publikasi jurnal 

dilakukan oleh setiap anggota dengan memperhatikan sub tema 
yang berbeda.  

5. Prestasi yang bisa dikonversi menjadi Skripsi Karya adalah: 
5.1 Kejuaraan Tingkat Internasional: kompetisi atau kejuaraan 

diikuti oleh peserta dari 5 negara atau lebih. 
5.2 Kejuaraan Tingkat Regional: kompetisi atau kejuaraan diikuti 

oleh peserta dari 3 negara atau lebih. 

5.3 Kejuaraan Tingkat Nasional: kompetisi atau kejuaraan diikuti 
oleh peserta dari 3 propinsi atau lebih. 
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b. Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Jurnal 

Internasional atau Jurnal Nasional atau Prosiding Seminar 
Internasional Terindex. 

Syarat dan Ketentuan: 
1. Jurnal Internasional minimal yang berindeks sedang, seperti 

EBSCO, Scimago, ProQuest, INSPEC, atau yang setara; atau Jurnal 
Internasional Bereputasi Q1-Q4, seperti Scopus atau yang setara. 

2. Jurnal Nasional Terakreditasi minimal Shinta 3. 
3. Prosiding Seminar Internasional Terindex WoS, IOP, atau Scopus. 
4. Publikasi karya ilmiah yang bisa didaftarkan sebagai Skripsi Karya 

adalah: 
a. belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain. 

b. dibuktikan dengan LoA berstatus “Accepted” dan Mahasiswa 
bertanggung jawab sampai naskahnya dipublikasikan.  

c. dinilai layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya. Untuk 
menentukan kelayakan publikasi karya ilmiah yang dikonversi 
menjadi skripsi karya, Prodi dapat berkoordinasi dengan LPPI.  

5. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 
mempresentasikan publikasi karya ilmiahnya dalam ujian tugas 

akhir. 
6. Bila karya ilmiah bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 3 

orang yang berbagi tugas dalam pengerjaan karya ilmiah. Masing-
masing anggota kelompok tetap wajib mempresentasikan publikasi 
karya ilmiahnya dalam ujian tugas akhir.  

7. Nilai akhir didasarkan pada kualitas naskah pubikasi, 
index/akreditasi publikasi, dan kualitas presentasi dalam ujian 

tugas akhir. 
 

c. Lolos mengikuti Pekan llmiah Mahasiswa Nasional/Pimnas PKM 
atau Sejenisnya. 
Syarat dan Ketentuan: 

1. Dibuktikan dengan piagam, sertifikat, atau sejenisnya dan dinilai 
layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya.  

2. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 
membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang 

dilakukannya (action research). 
3. Bila kegiatan bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 3 orang 

dan masing-masing anggota kelompok wajib membuat naskah 

publikasi jurnal dengan memperhatikan sub tema yang berbeda.  
 

d. Menjadi Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) Juara I, II, III Tingkat 
Nasional. 

Syarat dan Ketentuan: 
1. Dibuktikan dengan piagam, sertifikat atau sejenisnya dan dinilai 

layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya.  

2. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 
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membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang 

dilakukannya (action research).  
 

e. Mengikuti Program Magang BUMN selama 6 Bulan. 
Syarat dan Ketentuan: 

1. Dibuktikan dengan sertifikat beserta penilaian dari pihak terkait 
dan dinilai layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya.  

2. Kegiatan magang belum pernah digunakan untuk konversi mata 
kuliah lain. 

3. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 

membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang 
dilakukannya (action research). 

 
f. Melakukan kegiatan pelayanan sosial atau menjadi relawan sosial 

dan kemanusiaan baik di lembaga pelayanan sosial Muhammdiyah, 
LSM Nasional/Internasional, atau lembaga sosial lainnya.  
Syarat dan Ketentuan: 

1. Dibuktikan dengan sertifikat dan penilaian dari pihak terkait dan 
dinilai layak oleh Prodi untuk menjadi Skripsi Karya. 

2. Kegiatan belum pernah digunakan untuk konversi mata kuliah lain. 
3. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 

membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang 
dilakukannya (action research). 

4. Bila kegiatan bersifat kelompok, satu kelompok maksimal 3 orang 
dan masing-masing anggota kelompok wajib membuat naskah 
publikasi jurnal dengan memperhatikan sub tema yang berbeda. 

 
g. Menghasilkan karya inovasi yang relevan dengan capaian 

pembelajaran prodi.  
Syarat dan Ketentuan: 

1. Dibuktikan dengan karya inovasi dan dinilai layak oleh Prodi untuk 
menjadi Skripsi Karya.  

2. Mahasiswa tetap diwajibkan memprogram Mata Kuliah Skripsi dan 

membuat naskah publikasi jurnal berbasis kegiatan yang dilakukan 
(action research). 

3. Bila karya inovasi tersebut bersifat kelompok, satu kelompok 
maksimal 3 orang dan masing-masing anggota kelompok wajib 

membuat naskah publikasi jurnal dengan memperhatikan sub tema 
yang berbeda. 
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4.3 Persyaratan Mengajukan Ekuivalensi Skripsi Karya sebagai Tugas 

Akhir 
a. Status mahasiswa aktif. 

b. Minimal Semester VI. 
c. Mempunyai hasil karya kreatif dan inovatif yang bisa diekuivalensi 

sebagai Skripsi Karya dengan menunjukkan bukti-bukti yang 
auntentik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 
4.4 Koordinasi dan Teknis Pelaksanaan 

a. Program ekuivalensi Tugas Akhir sepenuhnya dikoordinasikon dan 

dikendalikan oleh Prodi dan berkoordinasi dengan Biro Administrasi 
Akademik dan Biro Kemahasiswaan. 

b. Program ekuivalensi menjadi tanggung jawab Kaprodi. 
c. Pelaksanaan Program ekuivalensi di masing-masing Prodi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dilaksanakan dengan melibatkan 
pihak-pihak terkait. 

 

4.5 Prosedur Pengajuan Ekuivalensi Skripsi Karya: 
a. Mahasiswa mengambil dan mengisi formulir yang tersedia di masing-

masing Prodi untuk mengajukan program ekuivalensi. 
b. Formulir pengajuan yang telah diisi diserahkan kembali ke Prodi 

dengan melampirkan bukti-bukti terkait.  
c. Formulir pengajuan dan lampiran bukti-bukti terkait diajukan ke Biro 

Administrasi Akademik dan Biro Kemahasiswaan untuk diverifikasi. 

d. Dalam hal formulir pengajuan dan lampiran bukti-bukti tidak 
membutuhkan verifikasi dari Biro Administrasi Akademik dan Biro 

Kemahasiswaan, maka formulir dan lampiran bukti-bukti cukup 
diverifikasi oleh Kaprodi/Pimpinan Prodi dan disetujui oleh Dekan. 

e. Penetapan ekuivalensi hasil inovasi dan kreasi mahasiswa dituangkan 
dalam Surat Keputusan Dekan. 

f. Matrik Tugas Pengajuan Proposal Skripsi Karya: 

 

Kegiatan Mahasiswa Dosen 
Pembimbing 

Dosen 
Reviewer 

Prodi TU 
Prodi 

Fakultas 

Usulan Karya 

Inovasi 

V      

Pemilihan 

Dosen 
Pembimbing 

   V   

Penetapan 

Dosen 
Pembimbing 

     V 

Konsultasi 
Karya Inovasi 

 

V V     
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Persetujuan 
Karya Inovasi 

sebagai 
Skripsi Karya 

 V  V   

Pendaftaran 

Karya Inovasi 
sebagai 

Skripsi Karya 

V V  V V  

Keputusan 

Karya Inovasi 
sebagai 

Skripsi Karya 

   V  V 
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