SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNOBIOLOGI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
No. 545/I/FTB/2021
TENTANG
KETENTUAN PEMBATASAN WAKTU PENELITIAN, REVISI, KOREKSI NASKAH DAN
JUMLAH BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
PADA PROGRAM STUDI BIOLOGI
FAKULTAS TEKNOBIOLOGI UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Menimbang

: a. Bahwa untuk memperpendek masa studi mahasiswa maka diperlukan aturan yang terkait
dengan pembatasan waktu penelitian dan revisi naskah tugas akhir (skripsi) oleh
mahasiswa
b. Bahwa untuk mendukung keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi sesegera
mungkin maka diperlukan pembatasan lamanya waktu koreksi naskah dan jumlah
bimbingan tugas akhir bagi DPU dan DPP
c. Bahwa ketentuan tentang pembatasan waktu penelitian dan revisi naskah, waktu koreksi
naskah serta jumlah bimbingan skripsi pada Program Sarjana, Program Studi Biologi,
Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta belum dijelaskan secara detail
dalam buku pedoman akademik
d. Bahwa peraturan tentang Ketentuan Pembatasan Waktu Penelitian, Revisi, Koreksi
Naskah dan Jumlah Bimbingan Tugas Akhir/Skripsi perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan

Mengingat

: a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi
d. PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
f. RIPU Universitas Atma Jaya Yogyakarta
g. Renata Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015/2016 – 2022/2023

Memperhatikan : a. Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknobiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
b. Notulen Rapat Koordinasi Pejabat Struktural Fakultas Teknobiologi tanggal 26 Oktober
2020
Menetapkan

: Peraturan Fakultas Teknobiologi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta tentang Ketentuan
Pembatasan Waktu Penelitian, Revisi, Koreksi Naskah dan Jumlah Bimbingan Tugas
Akhir/Skripsi

Pasal 1
Ketentuan Umum
a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian laboratorium dan atau penelitian lapangan yang dilakukan
oleh mahasiswa dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan dihadapan Penguji
Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Biologi
b. Pembimbing Skripsi terdiri dari 1 (satu) Dosen Pembimbing Utama (DPU) dan 1 (satu) Dosen Pembimbing
Pendamping (DPP)
c. Waktu penelitian adalah lamanya mahasiswa melakukan penelitian di laboratorium atau di lapangan untuk
penyusunan skripsi
d. Waktu revisi naskah adalah lamanya mahasiswa melakukan revisi naskah skripsi setelah ujian pendadaran
e. Waktu koreksi naskah adalah lamanya DPU dan DPP melakukan koreksi naskah skripsi baik sebelum
pendadaran maupun setelah pendadaran
Pasal 2
Pembatasan waktu penelitian mahasiswa
a. Penelitian di laboratorium maupun di lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 bulan
b. Jika mahasiswa dalam jangka waktu penelitian tersebut belum selesai maka izin penelitian dapat
diperpanjang sebanyak 2 kali (selama 9 bulan) dengan mengurus surat ijin penelitian seperti di awal masuk
lab.
c. Jika dalam jangka waktu 9 bulan, penelitian belum selesai mahasiswa diperkenankan untuk mengurus surat
ijin penelitian kembali disertai surat pernyataan akan menyelesaikan skripsi tersebut dalam jangka waktu 3
bulan.
d. Surat ditujukan kepada ketua program studi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan
disetujui oleh DPU serta diketahui oleh orang tua/ wali.
e. Mahasiswa harus proaktif mengkomunikasikan kendala yang dihadapi selama melaksanakan penelitian
kepada DPU dan DPP
f. Jika dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun), mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi dan belum
ujian pendadaran maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti topik penelitian sehingga
mahasiswa tersebut harus seminar lagi dan mengganti DPU serta DPP
Pasal 3
Pembatasan waktu revisi naskah skripsi oleh mahasiswa
a. Maksimal waktu revisi naskah skripsi adalah 1 bulan setelah ujian pendadaran sehingga mahasiswa paling
lambat mengikuti yudisium pada bulan berikutnya.
b. Jika pada point 3a tidak dilakukan, mahasiswa yang bersangkutan harus ujian pendadaran kembali dengan
Dosen Penguji berbeda
Pasal 4
Pembatasan waktu koreksi naskah skripsi oleh DPU & DPP
a. Waktu koreksi naskah skripsi oleh DPU ataupun DPP maksimal selama 2 minggu setiap kali naskah
dikembalikan oleh mahasiswa untuk dapat segera diperbaiki
Pasal 5
Pembatasan jumlah bimbingan bagi DPU
a. DPU dapat membimbing mahasiswa skripsi maksimal 10 orang per angkatan
Pasal 6
Penutup
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau
kembali.
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 27Januari 2021
Dekan,

Dr. Dra. Exsyupransia Mursyanti, M.Si

