
PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN (S1)

Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di STMIK-STIE Darmajaya

ditetapkan sebagai berikut :

1. pada akhir pendidikan program sarjana strata 1,setiap mahasiswa jurusan

diwajibkan melaksanakan penelitian,menyusun skripsi,melaksanakan seminar

serta menempuh ujian skripsi

2. Skripsi disusun secara ilmiah

3. Format skripsi mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh STMIK-STIE

darmajya yaitu pedoman penulisan tugas akhir STIMIK-STIE Darmajaya.

4. Seorang mahasiswa dibimbing paling banyak dua orang dosen pembimbing

5. Penyusunan skripsi harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya

enam bulan setelah judul skripsi disetujui ketua sekolah tinggi atau usul ketua

jurusan

6. bila dalam waktu enam bulan penyusunan skripsi belum selesai,pembimbing

wajib memberi peringatan kepada mahasiswa dan diberikan perpanjangan

selama dua bulan

7. bila dalam perpanjangan waktu dua bulan penyelesaian skripsi tidak dapat

dilaksankan,mahasiswa harus mengubah judul skripsi dan mengulang

prosedur dari awal.



PROSEDUR PELAKSANAAN

PELAKSANA KEGIATAN
Mahasiswa 1. Meminta formulir pengajuan judul skripsi di

BAAK

2. Mengajukan permohonan penyusunan skripsi
kepada ketua jurusan dengan menunjukkan
rangkuman nilai terakhir yang bersangkutan
dengan melampirikan proposal skripsi

Ketua Jurusan 1. Memeriksa Total Sks Dan IPK Yang Telah

Diperoleh Oleh Mahasiswa Tersebut

(Minimal 120 Sks Dan IPK Minimal 2,00)

2. Memeriksa Nilai Matakuliah Wajib Yang

Mendukung Penyusunan Laporan Tugas

Akhir

3. Memberi paraf rangkuman nilai mahasiswa
yang bersangkutan dan menandatangani
formulir pengajuan surat pengantar penelitian
apabila permohonan penyusunan skripsi
mahasiswa tersebut disetujui.

Mahasiswa 1. Menyerahkan formulir pengajuan surat

pengantar penelitian yang telah

ditandatangani ketua jurusan ke BAAK

BAAk 1. Membuat surat pengantar penelitian sesuai

dengan data yang tertera pada pada formulir

yang diajukan oleh mahasiswa

2. Menyerahkan surat pengantar penelitian yang

diterima dari BAAK

Pembantu Ketua 1 Menandatangani suratpengantar penelitian yang
diterima dari BAAK

BAAK Mendistribusikan surat pengantar penelitian
kepada mahasiswa yang bersangkutan

Mahasiswa 1. Melaksankan penelitian apabila mendapat

persetujuan dari pihak perusahaan

2. meminta formulir pengajuan judul ke BAAK



Berkonsultasi dengan pembimbing akademik
yang bersangkutan mengenai judul yang
diajukan.

Pembimbing Akademik Menandatangani formulir pengajuan judul
mahasiswa bimbingannya

Mahaiswa Mengajukan judul yang telah dikonsultasikan

dengan pembimbing akademiknya kepada ketua

jursuan dengan melampirkan surat balasan dari

tempat penelitian

Ketua Jurusan 1. Mengevaluasi Judul Yang Diajukan Oelh
Mahasiswa

2. Meminta sekretaris jurusan untuk memastikan
bahwa judul yang diajukan tidak ada
redudansi.

Sekretaris Jurusan 1. Melakukan pengecekan judl ke basisdata
tugas akhir

2. Memberi paraf dan merekam judul skripsi
yang valid

Ketua Jurusan 1. Memberi paraf pada judul yang disetujui
2. menetukan pembimbing 1 dan pembimbing

11 dalam penyusunan skripsi
3. Menandatangani formulir pengajuan judul

Mahaisiswa Menyeahkan formulir pengajuan judul yang telah
ditandatangani ketua jurusan ke BAAK

BAAk 1. Membuat Surat Keputusan Pembimbing
Skripsi

2. Menyerahkan SK tersebut ke ketua STMIK-
STIE untuk ditandatangani

Ketua STMIK-STIE Menandatangani SK pembimbing skripsi
BAAk Mendistribusikan SK tersebut kepada mahasiwa

yang bersangkutan
Mahasiswa 1. Melakukan penyusunan skripsi

2. Berkonsultasi dengan pembimbing 1 dan
pembimbing 11

pembimbing 1 dan
pembimbing 11

Memberikan arahan kepada mahasiwa bimbingannya

Mahasiswa 1. Melaksanakan seminar proposal
2. merivisi mengikuti sidang skripsi apabila

telah mendapatkan persetujuan dari mpara
pembimbing

3. Merevisi skripsi sesaui dengan catatan



penguji
4. Menjilid skripsi tersebut setelah proses revisi
5. meminta tanda tangan kepada pembimbing

1,11,ketua jurusan dan ketua STMIk-STIE
6. Menyerahkan skripsi tersebut keperpustakaan

dan jurusan.



PELAKSANAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN KERJA PRAKTEK
MAHASISWA JURUSAN (S1)

PROSEDUR PELAKSANAAN

PELAKSANA KEGIATAN
Mahasiswa 1. Meminta formulir pengajuan surat pengantar

kerja praktek (KP) di BAAK

2. Mengajukan permohonan KP kepada ketua
jurusan dengan menunjukkan rangkuman nilai
terakhir yang bersangkutan

Ketua Jurusan 1. Memeriksa Total Sks Dan IPK Yang Telah

Diperoleh Oleh Mahasiswa Tersebut

(Minimal 110 Sks Dan IPK Minimal 2,00)

2. Memeriksa Nilai Matakuliah Wajib Yang

Mendukung pelaksanaan Kp

3. Memberi paraf rangkuman nilai mahasiswa
yang bersangkutan dan menandatangani
formulir pengajuan surat pengantar penelitian
apabila permohonan penyusunan skripsi
mahasiswa tersebut disetujui.

Mahasiswa Menyerahkan formulir pengajuan surat pengantar

KP yang telah ditandatangani ketua jurusan ke

BAAK

BAAk 1. Membuat surat pengantar KP sesuai dengan

data yang tertera pada pada formulir yang

diajukan oleh mahasiswa

2. Menyerahkan surat pengantar KP yang

diterima dari BAAK

Pembantu Ketua 1 Menandatangani surat pengantar KP yang
diterima dari BAAK

BAAK Mendistribusikan surat pengantar KP kepada
mahasiswa yang bersangkutan

Mahasiswa 1. Melaksankan penelitian

2. meminta formulir pengajuan judul ke BAAK

3. Berkonsultasi dengan pembimbing akademik



yang bersangkutan mengenai judul yang
diajukan.

Pembimbing Akademik Menandatangani formulir pengajuan judul
mahasiswa bimbingannya

Mahaiswa Mengajukan judul yang telah dikonsultasikan

dengan pembimbing akademiknya kepada ketua

jursuan dengan melampirkan surat balasan dari

tempat KP

Ketua Jurusan 1. Mengevaluasi Judul Yang Diajukan Oelh
Mahasiswa

2. Meminta sekretaris jurusan untuk memastikan
bahwa judul yang diajukan tidak ada
redudansi.

Sekretaris Jurusan 1. Melakukan pengecekan judul ke basisdata KP
2. Memberi paraf dan merekam judul KP yang

valid
Ketua Jurusan 1. Memberi paraf pada judul yang disetujui

2. menetukan pembimbing 1 dan pembimbing
11 dalam penyusunan KP

3. Menandatangani formulir pengajuan judul
Mahaisiswa Menyeahkan formulir pengajuan judul yang telah

ditandatangani ketua jurusan ke BAAK
BAAk 1. Membuat Surat Keputusan Pembimbing KP

2. Menyerahkan SK tersebut ke ketua STMIK-
STIE untuk ditandatangani

Ketua STMIK-STIE Menandatangani SK pembimbing KP
BAAk Mendistribusikan SK tersebut kepada mahasiwa

yang bersangkutan
Mahasiswa 1. Melakukan penyusunan KP

2. Berkonsultasi dengan pembimbing 1 dan
pembimbing 11

pembimbing 1 dan
pembimbing 11

Memberikan arahan kepada mahasiwa bimbingannya

Mahasiswa 1. Melaksanakan seminar laporan KP
2. merivisi laporan KP apabila telah

mendapatkan persetujuan dari mpara
pembimbing

3. Menjilid laporan KPi tersebut setelah proses
revisi

4. meminta tanda tangan kepada pembimbing
ketua jurusan



5. Menyerahkan laporan KP tersebut
keperpustakaan dan jurusan.

STUDI TERBIMBING

Sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di STMIK-STIE Darmajaya

ditetapkan sebagai berikut :

1. Mahasiswa dapat menempuh studi terbimbing jika pada semester berjalan

tidak mengambil kuliah reguler,tetapi mengambil skripsi

2. jumlah sks yang dapat diambil pada studi terbimbing makasimum delapan sks

3. matakuliah yang dapat diambil pada studi terbimbing adalah mata kuliah teori

dengan persetuhuan ketua jurusan

4. jumlah pertemuan studi terbimbing setiap matakuliah adalah tujuh kali

pertemuan dengan lama waktu pertemuan sesuai dengan beban sks mata

kuliah tersebut

5. mahasiswa dapat mengikuit matakuliah studi terbimbing dengan membayar

biaya sks yang besarnya ditentukan oelh sekolah tinggi


