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1. Visi dan Misi 

Universitas  

Visi: 

“Menjadi Universitas Unggul di Bidang Sociopreneur di 

Tingkat Nasional yang Berwawasan Internasional pada 

Tahun 2029” 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada 

Sociopreneur, sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta memenuhi tuntutan 

pengguna. 

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga di dalam maupun 

di luar negeri baik lembaga penelitian, pendidikan dan 

pengabdian masyarakat serta kalangan pemerintah 

maupun swasta, industri dan masyarakat luas. 

Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan inovatif dan memiliki keunggulan 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta 

mempunyai kemampuan sociopreneur sebagai 

perwujudan dari cita-cita “Angudi Mulyaning Bangsa”. 

2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni 

karya inovatif yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa. 

3. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat untuk 

kemakmuran bangsa. 

2. Rasional Tugas akhir mahasiswa merupakan bagian dari kurikulum 

yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar memperoleh 

derajat kelulusan. Pembimbingan skripsi dimaksudkan untuk 

membantu mahasiswa dalam melaksanakan skripsi atau 

tugas akhir sampai  penulisan skripsi maupun publikasi 

mahasiswa sesuai dengan metode penelitian yang baik dan 

benar. Standar pembimbingan skripsi  membahas tentang 
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standar dosen pembimbing; standar mahasiswa bimbingan 

dan standar tugas akhir  

3. Subyek/Pihak yang 

bertanggungjawab 

untuk mencapai/ 

Memenuhi Isi 

Standar 

Kaprodi, Dosen pembimbing/ peneliti, Dosen pembimbing 

akademik (DPA)  dan  Mahasiswa bimbingan.  

4. Definisi Istilah 1.Tugas Akhir adalah Kegiatan akademik yang terhitung 

sebagai SKS mahasiswa yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian serta penulisan skripsi yang 

merupakan syarat menyelesaikan jenjang pendidikan 

sarjana.  

2. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen dan/ peneliti yang 

ditugasi oleh Dekan  untuk melakukan pembimbingan 

terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir ( 

meliputi seminar proposal, seminar hasil dan penulisan 

skripsi serta publikasi).  

5. Pernyataan Isi 

Standar 

A. Standar Dosen Pembimbing  

1. Dosen pembimbing skripsi terdiri dari 2 (dua) orang terdiri 

pembimbing utama dan pendamping dengan tanggung 

jawab dan tugas sesuai porsinya  dalam proses 

pembimbingan.  

2. Dosen pembimbing skripsi minimal memiliki kualifikasi 

pendidikan master dengan jabatan fungsional minimal 

asisten ahli.  

3. Penentuan dosen pembimbing 1 (satu) atau 2 (dua) 

didasarkan pada jenjang pendidikan dan atau jabatan 

fungsional atau kesesuaian degan topik tugas akhir yang 

diambil mahasiswa. Disarankan pembimbing utama atau 1 

mempunyai kualifikasi akademik yang lebih tinggi dari 
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pembimbing pendamping atau 2.  

4. Dosen pembimbing ditentukan oleh program studi sesuai 

dengan kualifikasi ilmu dan kepakarannya serta 

mendapatkan Surat Tugas dan Surat Keputusan dari 

Dekan 

5. Seorang dosen pembimbing membimbing tugas akhir 

dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan disarankan 

maksimal 10 bimbingan. 

6. Pembimbing skripsi atau tugas akhir  wajib melakukan 

proses pembimbingan, memonitor dan mengevaluasi 

proses penyusunan skripsi mahasiswa yang menjadi 

terbimbingnya sesuai dengn rencana yang dibuat 

mahasiswa.  

7. Kedua pembimbing skripsi wajib melakukan bimbingan 

bersama minimal satu kali sebelum seminar proposal dan 

sebelum ujian skripsi 

8. Pembimbing skripsi harus proaktif mencari informasi 

tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu 

dua bulan tidak pernah melakukan bimbingan. 

 

B. Standar Mahasiswa Bimbingan 

1. Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa yang telah 

menyelesaikan sejumlah  SKS yang dipersyaratkan oleh 

prodi dengan mempertimbangan kemampuan mahasiswa, 

dan mendapatkan persetujuan dari komisi tugas akhir dan 

atau Kaprodi  tentang topik skripsi yang dipilih.  

2. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen 

pembimbing sesuai dengan topik yang telah disetujui oleh 

komisi tugas akhir dan atau ketua program studi.  

3. Mahasiswa harus menghadap kedua dosen pembimbing 

paling lama 1 (satu) minggu setelah dosen pembimbing 
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mendapatkan Surat Tugas dari Dekan  

4. Mahasiswa wajib mencatat aktivitas setiap melakukan 

bimbingan pada buku konsultasi skripsi dan 

ditandatangani oleh dosen pembimbing. Buku konsultasi 

disediakan oleh masing-masing prodi. 

5. Mahasiswa wajib menyusun rencana, jadwal dan target 

dalam penulisan skripsi. Rencana, jadwal dan target 

tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing sebagai 

pedoman untuk evaluasi.  

6. Mahasiswa wajib mencetak draft proposal sebanyak 3 

eksemplar, ditandatangani dosen pembimbing, dan 

diserahkan kepada Fakultas atau program studi  dan 

dosen pembimbing serta untuk arsip mahasiswa  

7. Mahasiswa akan diberikan surat peringatan dari program 

studi  apabila dalam waktu dua bulan tidak melakukan 

proses pembimbingan. Program studi akan berkoordinasi 

dengan pembimbing tugas akhir. 

 

C. STANDAR PENILAIAN TUGAS AKHIR 

1. Penilaian dilakukan oleh minimal 2 dosen penilai yaitu 

pembimbing 1 dan  2 . Tim penilai wajib mengisi dan 

menandatangani berita acara seminar.  

2. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapat nilai 

minimal B, dan dimungkinkan untuk mengulang apabila 

nilai kurang dari B.  

3. Aspek penilaian terdiri dari empat komponen: Draft 

proposal skripsi (30%), performa penyampaian materi 

(30%), penguasaan materi ketika menjawab pertanyaan 

(20%) dan sikap selama seminar (20%).  
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4. Strategi 1. Kaprodi melalui rapat memberikan sosialisasi berbagai hal 

berkait pembimbingan skripsi 

2. Komisi sarjana atau kaprodi memproses dan segera 

mengumumkan judul-judul yang disetujui oleh program 

studi beserta menunjuk pembimbing masing-masing 

skripsi yang diajukan mahsaiswa. 

3. Kaprodi dengan dibantu tata usaha atau yang bertugas 

membantu pengajuan skripsi sampai penyelesaian skripsi 

membantu kelancaran pembimbingan mahasiswa   

 

5. Indikator AEE setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 

2029/2030 mencapai 70% 

6. Dokumen terkait 1. Formulir pengajuan judul skripsi 

2. Formulir pendaftaran seminar proposal skripsi  

3. Lembar penilaian seminar proposal skripsi  

4. Lembar berita acara seminar proposal skripsi  

5. Kartu kehadiran mahasiswa peserta seminar 

6. Lembar pendaftaran ujian skripsi (lembar undangan 

penguji, berita acara ujian/ pendadaran). 

7. Surat keputusan pembimbing skripasi 

8. Surat keputusan penguji skripsi 

9. Pedoman penulisan skripsi atau tugas akhir mahasiswa 

7. Referensi 1. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi  

2. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT  

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia no 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta 

dan Organisasi Perguruan Tinggi 
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5. Statuta UMBY 

6.  Renstra UMBY 

7. Pedoman pembimbingan dan penulisan skripsi  

 


