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DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
MENIMBANG 	: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) huruf a 

Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 36/YAW/XII/2012 
tentang Statuta, Pendidikan Program Sarjana dikelola oleh 
Fakultas; 

b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tugas akhir, yudisium dan 
wisuda secara tertib diperlukan pedoman pelaksanaan yang 
mengatur syarat-syarat tugas akhir, yudisium, wisuda, dosen 
pembimbing, dan dosen penguji; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Wiraraj a. 

MENGINGAT 	: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 

tentang Dosen; 
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguman Tinggi; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 0618/0/1989, tentang Pendirian Universitas 
Wiraraj a; 

11. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Nomor:473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara 
Universitas Wiraraj a; 

12 Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 05/SK/R/AKM-
05/UNIJA/II12018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Akhir / 
Skripsi, Yudisium dan Wisuda Universitas Wiraraja; 

13. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 36/YAW/XII12012 
tentang Statuta Universitas Wiraraja. 
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IVLEMPERHATIKAN 	: 1. Hasil Rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Wiraraja tanggal 09 Januari 2019; 

2. Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Wiraraj a tanggal 10 Januari 2019. 

MEMUTUSKAN 

• MENETAPKAN 	 PERATURAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS W1RARAJA TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN TUGAS AKHIR, YUDISIUM DAN WISUDA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS 
WIRARAJA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggrakan dan mengelola 
pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin 
ilmu pengetahuan dan teknologi di linglumgan Universitas. 

2. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung 
jawap terhadap penyelenggaraan akademik ditiap-tiap Fakultas. 

3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum 
dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, 
dan/atau pendidikan vokasi. 

4. Ketua program studi adalah ketua program studi yang ada pada Fakultas di lingkungan 
Univers itas. 

5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

6. Dosen Penguji adalah dosen atau pakar yang menjadi dosen penguji tugas akhir. 
7. Dosen Pembahas adalah dosen atau pakar yang menjadi dosen pembahas pada seminar proposal 

dan seminar hasil penelitian. 
8. Pakar seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber tepercaya atas teknik maupun keahlian 

tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, maupun adil 
sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khayalak dalam bidang khusus tertentu. 

9. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau 
akademik. 

10. Tugas akhir adalah karya ilmiah mahasiswa yang didasarkan atas hasil kerja dari pelaksanaan 
penelitian yang dilengkapi dengan studi kepustakaan; 

11. Ujian tugas akhir adalah ujian lisan yang dilaksanakan secara komprehensif dihadapan Tim 
Penguji bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penerapan bidang keahliannya yang 
dituangkan dalam tugas akhir. 

BAB II 
BENTUK DAN BOBOT TUGAS AICHLR 

Pasal 2 

1. Tugas akhir sebagaimana climaksud pasal 1 (satu) ayat 10 (sepuluh) berbentuk skripsi; 
2. Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 6 (enam) SKS, yang setara dengan kegiatan akademik 16 

(enam belas) jam per minggu dalam 1 (satu) semester; 
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BAB III 
TAHAPAN DAN PERSYARATAN TUGAS AKEIIR 

Pasal 3 

1. 	Tahapan pelaksanaan tugas akhir meliputi : 
a. Pra Proposal; 
b. Penyusunan Proposal; 
c. Seminar Proposal; 
d. Pelaksanaan Penelitian; 
e. Analisis Data dan Penyusunan Hasil Penelitian; 
f. Validasi Pengolahan Data Hash l Penelitian; 
g. Seminar Hasil Penelitian; 
h. Ujian Tugas Akhir; 
i. Cek Similariti atau Plagiarisme Skripsi dan Artikel Ilmiah; 
j. Penggandaan dan Pengumpulan Naskah Skripsi. 

2. 	Pelaksanaan seminar proposal dan seminar hash l penelitian tugas akhir diumumkan dan diikuti 
oleh Dosen Pembahas dan Mahasiswa serta didampingi, dipantau dan dievaluasi oleh Dosen 
Pembimbing masing-masing. Seminar proposal dan seminar hasil penelitian tugas akhir bersifat 
terbuka; 

Pasal 4 

Mahasiswa yang dapat memprogram tugas akhir hams memenutii syarat sebagai berikut: 
a. Mahasiswa aktif dalam tahun akademik yang bersangkutan; 
b. Telah mengumpulkan minimal 130 (seratus tiga puluh) SKS dengan IPK minimal 2,75; 
c. Telah menempuh dan lulus mata kuliah yang menjadi prasyarat tugas akhir; 
d. Memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

BAB IV 
JANGKA WAKTU TUGAS AKHER 

Pasal 5 

1. Tugas akhir diselesaikan selama 1 (satu) semester; 
2. Jika tugas akhir tidak bisa diselesaikan dalam 1 (satu) semester, maka mahasiswa dapat 

memprogram kembali pada semester berikutnya dengan membayar biaya tugas akhir 25%; 
3. Tugas akhir sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kelanjutan dari tugas akhir yang telah 

disusun pada semester sebelumnya; 
4. Perpanjangan waktu yang ditempuh hams diketahui oleh Dosen Pembimbing dan disetujui oleh 

Ketua Program Studi; 
5. Jika mahasiswa membuat usulan judul tugas akhir baru setelah melebihi 1 (satu) semester maka 

biaya tugas akhir hams dibayar penuh (100%); 
6. Jika tugas akhir melebihi masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka mahasiswa 

membayar biaya tugas akhir hams dibayar penuh (100%). 

BABY 
DOSEN PEMBIMBING, PEMBAHAS DAN PENGUJI 

Pasal 6 

1. Dalam melaksanakan tugas akhir mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) dosen Pembimbing. 
2. Dosen Pembimbing, Pembahas dan Penguji hams memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Minimal hams mempunyai jabatan fungsional atau pendidikan S-3 (doktor), atau pakar yang 
ditetapkan Senat Universitas; 

b. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar baik di dalam dan luar negeri; 
c. Tidak sedang dijatuhi hukum disiplin; 
d. Secara tertulis bersedia menjadi Dosen Pembimbing. 
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3. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) mahasiswa 
ditiap semester, dan apabila melebihi dari jumlah tersebut karena rasio dosen dengan mahasiswa 
tidak sesuai, maka Dekan berhak menentukan kebijakan atas usul Ketua Program Studi. 

4. Tim pembahas terdiri dari 2 (dua) dosen, 1 (satu) dosen sebagai ketua tim pembahas dan 1 (satu) 
dosen sebagai anggota, dosen pembimbing merupakan bagian dari tim pembahas. 

5. Tim penguji terdiri dari 3 (tiga) orang dosen, 1 (satu) dosen sebagai ketua penguji dan 2 (dua) 
dosen sebagai anggota, dosen pembimbing merupakan bagian dari tim penguji; 

BAB VI 
BIMBINGAN TIJGAS AKHIR 

Pasal 7 

1. Proses pembimbingan tugas akhir dimulai sejak usulan judul atau proposal yang telah disetujui 
oleh Ketua Program Studi sampai tugas akhir siap dijilid dan diserahkan; 

2. Mahasiswa wajib melaksanakan bimbingan kepada Dosen Pembimbing sebanyak 12 (sepuluh) 
kali yang dibagi menjadi 5 (lima) s/d 6 (enam) kali path saat penyusunan proposal dan 6 (enam) 
s/d 7 (tujuh) kali pada saat pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan. 

BAB VII 
VALIDASI HASEL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

Pasal 8 

1. Validasi basil pengolahan data penelitian dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk oleh Fakultas 
dengan Surat Keputusan Dekan; 

2. Validasi hasil pengolahan data penelitian dilakukan sebelum seminar hasil penelitian. 

BAB VIII 
CEK SIMILARITI ATAIJ PLAGIARISME SKRIPSI DAN ARTIKEL ILMIAH 

Pasal 9 

1. Cek similariti atau plagiarisme skripsi dan artikel ilmiah dilakukan oleh masing-masing dosen 
pembimbing. 

2. Cek Similariti atau plagiarisme dilakukan setelah ujian tugas akhir. 

BAB IX 
SEMINAR PROPOSAL 

Pasal 10 

1. Proposal yang telah disusun dan telah memenuhi syarat serta mendapat persetujuan dari Dosen 
Pembimbing wajib diseminarkan. 

2. Proposal dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya jika penilaian rata-rata Dosen Pembahas 
sekurang-kurangnya C. 

3. Dosen pembahas pada seminar proposal terdiri dari 2 (dua) dosen, dosen pembimbing 
merupakan bagian dari dosen pembahas. 

BAB X 
SEMINAR HASIL PENELITIAN 

Pasal 11 

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan mahasiswa dan mendapat persetujuan dari Dosen 
Pembimbing wajib diseminarkan. 
Hasil penelitian diseminarkan setelah dilakukan validasi pengolahan data hasil penelitian oleh 
tim. 

3. 	Hash l penelitian dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya jika penilaian rata-rata Dosen Pembahas 
sekurang-lcurangnya C. 
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4. 	Dosen pembahas path seminar hasil penelitian terdiri dari 2 (dua) dosen, dosen pembimbing 
merupakan bagian dari dosen pembahas. 

BAB XI 
UJIAN TUGAS AKIDR 

Pasal 12 

1. Ujian tugas alchir dilaksanakan setelah menyelesaikan revisi seminar hasil penelitian dan telah 
mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing; 

2. Mahasiswa wajib mempersiapkan materi presentasi dan literatur yang dipakai serta peralatan 
pendukung lainnya yang diperlukan; 

3. Ujian tugas akhir dilaksanakan secara tertutup dan berlangsung selama 60 (enam puluh) sampai 
dengan 120 (seratus dua puluh) menit dengan pembagian walctu 15 (lima belas) sampai dengan 
30 (tiga puluh) menit presentasi dan sisanya digunakan untuk diskusi dan tanya jawab; 

4. Ujian tugas akhir dinyatakan lulus jika nilai Dosen Penguji sekurang-kurangnya C. 

BAB XII 
PENILAIAN TUGAS AKHIR 

Pasal 13 

	

1. 	Nilai akhir tugas akhir dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. 25% diperoleh dari Dosen Pembimbing; 
b. 15% diperoleh dari nilai seminar proposal; 
c. 20% diperoleh dari seminar hasil penelitian; 
d. 40% diperoleh dari nilai ujian akhir tugas akhir; 

	

2. 	Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai tugas akhir sekurang-kurangnya C. 

	

3. 	Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus, maka yang bersangkutan wajib mengikuti 
seminar/ujian ulang sebagaimana diatur dalam pedoman penulisan skripsi; 

	

4. 	Berita acara ujian tugas akhir dan penilaian dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk 
Fakultas, Dosen Penguji dan BAAK (penilaian ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dosen 
Penguj i). 

BAB XIII 
PENGUMPULAN SKRIPSI DAN PUBLIKASI 

Pasal 14 

1. Pengumpulan tugas akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar berupa hard copy, masing-masing untuk 
Fakultas, Perpustakaan, dan arsip pribadi; 

2. Pengumpulan soli copy diserahkan kepada fakultas dan perpustakaan. 
3. Seluruh karya tugas akhir diunggah ke repositori oleh Petugas Perpustakaan. 

BAB XIV 
YUDISIUNI 

Pasal 15 

1. Yudisium merupakan kewenangan Program Studi dan Fakultas; 
2. Mahasiswa yang berhak yudisium adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus tugas akhir, 

artikel bebas plagiasi serta lulus mata kuliah lainnya sesuai dengan ketentuan; 
3. BAAK mengeluarkan surat pernyataan tentang kebenaran data din mahasiswa yang harus 

ditandatangani mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh Dekan; 
4. BAAK mengeluarkan transkrip sementara mahasiswa peserta yudisium untuk diserahkan kepada 

Ketua Program Studi; 
5. Ketua Program Studi membagikan transkrip sementara kepada mahasiswa untuk dilakukan 

verifikasi, jika ada nilai yang tidak sesuai, maka nilai dapat diubah dengan berkas data 
pendukung yang valid; 
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6. 	Persyaratan pendaftaran yudisium adalah : 
a. Slip pembayaran yudisium yang disahkan oleh Petugas Fakultas; 
b. Mengisi data alumni; 
c. Mengisi surat pernyataan tentang kebenaran data din mahasiswa; 
d. Legali sir ijazah terakhir; 
e. Fotokopi akte kelahiran; 
f. Pas foto hitam putih 4x6 dan 3x4 masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar; dan 
g. Menyerahkan fotocopy sertifikat pelatihan Bahasa Inggris. 

7. 	Program studi menyerahkan daftar usulan penerbitan ijazah secara kolektif ke BAAK paling 
lama 2 (dua) minggu setelah pelalcsanaan yudisium. 

BAB XV 
IJAZAH DAN TRANSKRH' 

Pasal 16 

Prosedur penerbitan ijazah dan transkrip : 
a. Penerbitan ijazah dan transkrip dilakukan oleh BAAK; 
b. Data pada ijazah dan tranship diterbitkan berdasarkan daflar usulan penerbitan ijazah dari 

Fakultas; 
c. BAAK mencetak duplikat ijazah dan tranship berdasarkan daftar usulan penerbitan ijazah 

dari Fakultas untuk diverifikasi oleh Fakultas dalam hal ini adalah Ketua Program Studi; 
d. Bagian akademik BAAK clan Ketua Program Studi menandatangani berita acara kebenaran 

identitas duplikat ijazah dan tranship; 
e. Bagian akademik BAAK menerbitkan ijazah dan transkrip sesuai dengan duplikat dan berita 

acara; 
f. Bagian Akademik BAAK menyerahkan ijazah, tranship dan berita acara kepada Kepala 

BAAK untuk mendapatkan persetujuan; 
g. Kepala BAAK memberi paraf sebagai bukti telah diperiksa untuk diserahkan ke Fakultas 

paling lama 2 (dua) minggu setelah Fakultas mengajukan penerbitan ijazah ke BAAK; 
h. Dekan Fakultas menandatangani ijazah kemudian diserahkan ke BAU untuk mendapatkan 

tanda tangan Relctor; 
i. Jika terjadi kesalahan identitas pada ijazah dan/atau tranship maka Rektor atas nama 

Universitas Wiraraja akan mengeluarkan surat keterangan kesalahan bukan menerbitkan 
ijazah dan/atau transkrip baru; 

2. 	Prosedur pengambilan ijazah dan transkrip : 
a. Mahasiswa yang sudah di yudisium oleh program studi membayar uang ijazah, tranship, 

paket legalisir dan wisuda melalui Bank yang ditunjuk dengan membawa Blanko 
Pembayaran yang dapat diambil di Fakultas; 

b. Mahasiswa mengambil blanko bebas tanggungan di BAAK; 
c. Mahasiswa mengambil ijazah, tranship dan legalisir di Fakultas dengan menyerahkan bukti 

bebas tanggungan yang sudah ditandatangani oleh petugas yang terkait; 
d. Batas pengambilan ijazah adalah 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan yudisium, jika lebih 

dari batas tersebut maim dikenakan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan 
dan pihak Universitas tidak bertanggung jawab jika hilang atau terjadi kerusakan. 

BAB XVI 
WISUDA 
Pasal 17 

Prosedur pendaftaran wisuda : 
a. Mahasiswa yang sudah di yudisium oleh Program Studi melakukan pembayaran uang wisuda 

melalui Bank yang ditunjuk dengan membawa blanko pembayaran yang dapat diambil di 
Fakultas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan wisuda; 

b. Mahasiswa menerima bukti pendaftaran sebagai peserta wisuda; 
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c. 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan wisuda mahasiswa melakukan pengepasan toga di 
Fakultas; 

d. 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan wisuda diadakan gladi bersih dan mahasiswa peserta 
wisuda diwajibkan untuk hadir. 

2. 	Pelaksanaan wisuda dan data wisudawan/wati : 
a. Rektor menunjuk Panitia Wisuda melalui Surat Keputusan Rektor; 
b. Pelaksanaan wisuda menjadi tanggung jawab Panitia Wisuda dan akan dilakukan 1(satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun akademik; 
c. Pada pelaksanaan wisuda BAAK menerbitkan Buku Lulusan. 

BAB XVH 
PENUTUP 

Pasal 18 

1. Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka peraturan lain dan sebelumnya yang mengatur 
tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku; 

2. Ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan 
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja; 

3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
maka akan dilalcukan pembetulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 	: SUMENEP 
Pada Tanggal 	: 14 Februari 2019 
Dekan, 

Ttd 

AHMAD GHITFRONY, SE., MM.  
NIDN. 0704128504 

Kenutusan ini diberikan keroada Yth. 
1. Rektor Universitas Wiraraja 
2. Arsip 
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