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Menimbang

AKHIR/SKRIPSITTf,SIS
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M
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REKTOR L}NIVERSITAS

MIfiAMMADI

SURABAYA

a, Bahwa tugas
yang harus

merupakan syarat wajitr bagi mahrsiswa
di akhir masa studi untuk memperoleh
lthr

akademis.

b. Bahwa untuk

pelaksanaan tugas akhirlskripsiltesis, perlu

Rektor

ditetapkan

Akhir/SkripsiiTesis di

Pelaksaaaan

UURINomor20
2. PP RI Nomor 4

2001 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2014 tentang Penyelcnggaraan pendidikan Tinggi

dan Pengelolaan

Tinggl

Nomor: 02,PEDll.0/BD0l?

PP

Pergunran Tinggi

4. Kaentuan Majelis

tenrang

PP Muhammadiydr Nomor: l?8/KETll.3/

D/2012 tent&g
5. Statuta Universilas

Menetapkan

Tugas

Universitas Muhammadiyah Surahya.

Mengingat : l.

3. Pedoman

tentang

Trrygr Muhammadiyah.
Surabaya.

PERATURAN
SKRIPSIi
TESIS

TENTANO PELAKSANAAN TUGAS AKHIR/

DI

MUHAMMADIYAH ST'RABAYA

LIMJKUNGAN

UNTVERSITAS

BAB I
Ketentnan Umum
Prsal I
Dalam Peraturan ini yang dimaksud
(|

)

_
(2)
(3)

&ngan:

(4)
{5)

j

Tugss alfiir adalah karyr tulis ilmiah malaciswa yang dibuat secara mandiri berupa
peny'sutun laporan frasil prnrelitiar/frltrdi lapangan sebagar salah satu syarat.dalam
menyelesaikan pendidikan program Diploma TiSa tD:1.
skripst adalah ujian akhir bagi mahasiswa yang ditempuh mahasiswa pada akhir masa studi
untuk memperoleh gelas Sarjana (St) dengan konsentrasi mahasiswa betsangkutan.

Tecis adsl&h karya ilmiah mabciswa yang diwujudkan dalam beffik, 6uku tesis dan
dihasilkan dari keikutsertaan dalam mahhrliah tesis
Fda program magisteryang

diwajibkan sebagai surat kelulusan
Smnbaya.

Fqfam

magister

di

iisnts

38130s6

Nomor: 0028/lrRN/l I i -q U4,,202d"

PELAKSANAAN
DI IJNGKI.]NGAN TIN

t

Universius h,iuhammadiyah

Mahasiswa adslah pescrta didih yang terdaftar sscara rcsmi dan akdf di Universitas
Muhammadiyah Surabeya.
Dosen Pembimbing adalah doson yang
jawab dalam membimbing mrhaiswa
dalam menyusun tusas

(6)

Dosen Penguji adalah seseorang yang ditunjuk
sebagai penguji bergelar minimal sarjana Sl
atau 52 yang telah mengajar 3 tahun
mempunyai jabaan fungsionaldabatan akademik
atau dosen program studi yang sama, pmgram
studi/instansi lain yang berkaiAn bidang
ilmu/topiUisi tugas akhirAkripsi/tesis.

n
Ujian
2

Jenis, Bentuk8ahan

Penyelenggaraan Ujian

(l)

LJjian tugas akhiriskripsiltesis terdin arss
(2) Bentuk/bahan uji adalah dapat berupa
beruF Manuskrip yang siap

(3)

proposal dan ujian tugas akhir
Iengkap hasil Tugas Akhir/Skripsi/Tesis atau

sesuai dengan ketentuan fakuttas

studi.
Penyelenggaraan ujian sehgaimana
atas pengajtran oleh 2 (dru) orang mahasiswa.

{asal

pada ayat

(l)

I

program

dilakukan sekurang-kurangnya

3

Pendaharan Ujian

(l)
(2)
(3)
(4)

Mahasissa yang dinyatakan layak dan memenuhi syarat pendaftaran
ujian, selanjutnya
mengisi formulir persetujuan jadwal
tugas akhi r/skripsi/tesis dari dosen pembimbing

dan penguji.

Mahasiswa mendaftarkan ujian tugas
di Bagian Administrasi Akademik
Fakultas dengan melengkapi persyaratan
akademik dan keuangan.
Pengajuan dilanjutkan ke Ketua
Studi untuk pemeriksaan kelayakan dan
persyaratan,
Tugas akhir/skripsi/tesis yang diajukan telah dirandatangoni oleh dosen pembimbing.
Pbsal 4
Peniadrfvalan Ujian

(t

)

(2)
(3)

(4)

Penjadwalan ujian dilakukan oleh Ketua Program Studi setelah mahasisrva yang
mengajukan
ujian dinyatakan layak dan memenuhi syarat pendaftaran ujian.
Formulir penjadwalan ujian yang
disetqiui diserahkan ke Bagian Adminisrrasi
Akademik Fakultas unruk melakukan
ternpat dan mengambil form penilaian.
Jadwal ujian yang relah ditetapkan
diumumkan oleh Bagian Adminisrasi
Akademik Fakultas,
Distribusi tugas akhirtskripsiltesis
penguji dilakukan oleh mahasiswa setelah jadwal
diumumkan dan selambat-lambatnya 5
hari sebelum ujian berlangsung.

5

Ujian

('l)
(?)
(3)
(4)

Ujiantugns akhirlskripsiltesis
Berita acara ujian lugas
Rekapitulaci nilai ujian tugas
Tanda tangan berita acara ujian di

sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun
disusun oleh Ketua tim Penguji
dilakukan oleh Ketua Tim Penguji"
oleh seluruh Tim Penguji
6

Konversi

(li

(2)

Bagi mahasisnra -vang masuk atau
Internasional" maka dapat
AkhirlSkripsilTesis, dan dapat diganti
sesuaikan ketentuan dari program
pernbimbing yang telah diteapkan oleh
Mahasiswa dapat menggnnti rugas
pembimbing yang telah ditunjuk oleh
a. Program Diploma/ Sarjana : I (
setma dengan jurnal bereputasi

h.

Akhir8kipi/Tesis
final di PIMNAS attu Kcjuaraan Karya Ilmiah
keringanan ti&k melakukan uji Tugas
laporan karya ilmiah &ngnn format yang di
dan di sertai ManlL$crip yang dibimbing oleh
studi.

skripail tesis dengan dibimhing oleh dua
$udi
publikasi di iumal yang terindex scopus atau

: 2 (dua)

Program Pascasadana

dijurnal yang terindex scopus atau se*era

dengan j urnal bereputasi

Iil
Dosen
7

Penetapan Dosen Pembimbing

(li

Dosen pembimbing tugas

diusulkan oleh

K*ua kogram Studi kepada

Dekan.

(2) Dekan menerbitkan Surat

Keputusan

tentang Penetapan Dosen Pembimbing tugas

akhiriskripsiltesis.
bertanggung jawab dalam melakukan proses pembimbingan tugas
akhirlsknpsi,/tesis minimal l2 (dua belas) kali pertemuan.

{3) Dcsen Pembimbing

I
Persyaratan
{I

) Dcscn pembimbing
sebagai berikut

tugas aktrirlskripsi

nimal pendidikan S2 (Magister) dengan ketentuan

:

a. Pendidikan S2 dcngan jabaan
membimbing tugas akhirlskripsi.
52 dengan jabatan
membimbing tugas akhirlskripsi dan
Dosen pembimbing tesis minimal
a. Pendidikan 53 dengan jabaan
membimbints tugas akhiriskripsi dan
b. Pendidikan 53 dengan jabntan
membimbing tugas akhir/skripsi

b. Pendidikan

{2}

Pembimbing

Asisten Ahli memiliki kewenangan untuk

Lektor memiliki kewenangan

untuk

dalam pembimbingan tesis.
53 tkrktor) dengan ketentuan sebagai berikut

:

Asisten Ahli memiliki kewenangan untuk
dalam pembimbingan tesis.

Lektor memiliki kewoungan untuk
tesis, serta membantu dalam pembimbingan

disertasi.

c. Pendidikan 53

dengan jabatan

kewenangan untuk membimbing

(3)

Dosen pembimbing yang belum
anggota maksimal 2 (dua) tahun setelah

LeLtor Kepala dan Guru Besar memiliki
akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

jabaun fungsional dapat nrenjadi pcmbimbing
Surat Keputusan,

(4)
(5)

Pembimbing Ketua adalah dosen yarg
Dosen sebagai Pembimbing Ketua

a. Tesis sebanyak 6 (enam) maha.siswa
b. Skripsi sebanyak 8 (delapan)

c.

(6)

Laporan tups akhir sebanyak l0 (.
Dosen sebagsi Pembimbing Anggota
a. Tesis sebanyak 6 (enam) mahasiswa
b. Skripsi scbenyak I (delapn)

c. Laporan tugas akhir sebrnyak l0

pendidikan jabatan fungsional tertinggi
batasan mem bi mbing sebagai berikut
semester;
per semester;

) mahasiswa per semester,

bansan membimbing sebagai berjkut
somester.
per semester;

mahasiswa per semoster

Iv

I
(l) Penguji dalam tugps akhiriskripsi/tesis

terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing dan

I (satu)orangpenguji.

{2}
(3)

Penguli yang dimaksud pada pasal 9(l
industri yang memiliki pendidikan satu
pada bidangnva.
Batas maksimal dosen sebagai penguji

a. Penguji Ketua maksimal menguji4 (
b. Penguji Anggota maksimal menguji I

diperbolehkan penguji dari praktisi atau dunia
diatas yang diuji atau memiliki kompetensi
ketentuan berikut :
mahasisrva per semester"
mahasiswa per semester.

v
m

l0
Honorarium Pcmbimbing

(l) Honoranum

(2)

dosen pembimbing tugas

berikut:
a. Pendidikan 52 belum memiliki jabetan
(Praktisi etxu Dunia Industri)
b. Pendidikan 32 Asisten Ahli
c. Pendidikan 52 Lektor
d. Pendidikan 52 Lektor Kepala
e. Pendidikan 53 Asisten Ahli
l. Pendidikan 33 Lektor
g. Pendidikan 53 Lektor KeplalGuru Bes
Honorarium dosen pernbimbing tesis didat
a. Pendidikan 52 Lektor Kepala
b. Pendidikan 53 Asisten Ahli
c. Pendidikan 53 Lektor
d. Pendidikan 53 Lektor Kepala
e. Pendidikan 53 Guru Besar

didasarkan poda ketenluan sebagoi

:
:
=

-

=
=
=

Rp 120.000,-imahasiswa
Rp I 35.000,-lmahasiswa
Rp 140,000,-/mahasiswa
Rp 145.000,-/mahasiswa
Rp 150.000,-imahasiswa
Rp 155.000,-/mahasiswa
Rp I 60.0ffi,-/mahasisrta

pada ketentuan sebagal berikut:

=

Rp 200.000,-/rnahasiswa

* Rp 225.000.Jmahasiswa
* Rp 250.000,-lmahasiswa
= Rp 275.000,-lmahasiswa
* Rp 300.000,-/mahasiswa

lt
Honorarium

{l)

Ujian Proposal

Honorarium penguji propcxal tugas

didasarkan pada ketentuan sebagai berikur:

a. Pendidikan52 belum memiliki
(Praktisi atru Dunia Industri)
b. Pendidikan 52 Asisren Ahti

= Rp 30.000,-/mahasiswa
Rp 40.000,-/mahasiswa
Rp 45.000,Jmahasiswa
= Rp 50.000,Jmahasiswa
= Rp 55.000,-/mahasiswa
= Rp 60.0ffi,-/mahasiswa
= Rp 65.000,-/mahasiswa

*
*

c. Pendidikan S? Lektor
d. Pendidikan 32 t.ektor Kepala
e. Pendidikan 53 Asisten Ahli

f.

(2)

Pendidikan 53

kktor

g. Pendidikan 53 Lektor Kepala/Guru
Hororarium pcnguji proposal tesis

a. Pendidikan S2 Lekror Kepala
b. Pendidikan 53 Asisten Ahli

peda ketennun sebagai berikur:
= Rp I 10.000,-/mahasiswa

=

:

c.

Pendidikan 53 Lekror
d. Pendidikan 53 Lskror Kepala
e. Pendidikan 53 Curu Besar

=
=

Rp
Rp
Rp
Rp

l20.0O0,Jmahasiswa
130.000,-/mahasiswr
140.0ffi,-/mahasiswa

150.([0,-lmnh*siswa

l?
Honorarium

{l} Uonorarium

(2)

Ujian Akhir

penguji ujian akhir tugns

didasarkan pada ketentrun sebagai

berikut:
a. Pendidikan 52 belum memiliki
(Praktisi atau Dunia Industri)
b. Pendidikan $? Asisten Ahli
c. Pendidikan S? L*ktor
d. Pendidikan 52 Lektor Kepala
e. Pendidikan 53 Asisten Ahli
f. Pendidikcn S3 Lektor
g. Pendidikan 53 Lelrtor Kepola/Guru
Honorarium penguji ujian akhirtesis
f. Pendidikan 52 Lektor Kepala
g. Pendidikan 53 Asisten Ahli
h. Pendidikan 33 Lektor
i. Pendidikan 53 Lektor Kepla
Pendidikan 53 Guru Besar

Rp ?O.0O0,Jmahasiswa
Rp 75. O00,-/mahasiswa
Rp E0, 000,-/rnahasiswa
Rp 85. 000,-/mahasiswa
Rp 90. 000,-lmahasiswa
Rp 95. 000,-lmahasiswa
= Rp lO0,O00,Jmahasiswa
pada ketentuan sebgai berikut:

= Rp 225.000,./mahasiswa

*

Rp250.ff)0,Jmahasiswa

= Rp 275.000,Jmahasiswa
= Rp 300.000,-lmahasiswa

j.

l3
Kepanitiaan
Honorarium kepanitiaan ujian tugas
sebagai berikut:
a. Penanggung Jawab (Deken)

b. Penasehat (Wakil Dekan)
c, Ketua Pelaksana (Ketua Program
d. Sekretaris ( Sekretaris Program Studi )
e. Bendahara

f. Koordinator
g. Anggota

tingkat fakultas didasarkan pada ketentuan

: Rp 500.000,-/fakultas
= Rp 400.000,-/fskultas
: Rp 200.000,-

= Rp 175.000,= Rp 175.m0,= Rp 150.0m,-

-

Rp l0o.m0,-

hsal

14

Pemberlalrrran Honorari um

Honorarium dapat diberlakukan

jikr

tugas akhir/skripsi mahasiswa mernenuhi

pembayaran honorarium.

l5

(l)

Psretursn ini berlrku sejak ditetaphn dan
dalam Peraturan Universitas,
(2) Dengn diberlakukan*ya peraturan

{3}

Tugcs AkhirlSkripsiiTcsi s dinyatakan
Hal-hsl lain yang belum tercantum
peratumn lain.

Peraturan Rektor ini dan dimuat

ini mska Peraturan ReLtor Nomor
"Iugas AkhirlSkripaifl'esis dan SK
Rektor
Persyaratan Dosen Pembimbing dan Penguji
.

berlaku.

Rektor ini akan diatur lehih laniut dalam

: Surabaya

r 13 Januari ?020

M.M,,
Ternbusan:
l. Ketua BPH UMSurabaya
2. Para Wakil Rektor

3. Para DeknniDirektur
4. Kepla Biro/Lembaga

