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1. Tujuan

Manual Prosedur Penentuan Dosen Pembimbing Penyusunan Skripsi adalah tahapan

yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan administrasi untuk

mendapatkan pembimbing skripsi dengan tujuan agar :

1. Mahasiswa mendapatkan pembimbing yang keahliannya sesuai dengan topik

tugas akhir yang diajukan oleh mahasiswa.

2. Mahasiswa mendapatkan pembimbing yang mempunyai konsentrasi yang

sama

3. Pemerataan jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang pembimbing

4. Tidak terjadi kesamaan judul skripsi maupun isi skripsi

2. Tanggung Jawab dan Wewenang

Kegiatan Pengajuan Pembimbing Tugas Akhir untuk mahasiswa ini melibatkan

beberapa orang dan unit dengan tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

a. Ketua/SekretarisJurusanManajemen

Wewenang : Menentukan kelayakan judul Tugas Akhir mahasiswa

TanggungJawab :  Memeriksa ulang persyaratan mahasiswa calon

peserta tugas akhir

 Mengumumkan nama-nama dosen pembimbing

 Mengadakan rapat dosen pembimbing untuk

menentukan kelayakan usulan topik tugas akhir

dan mengelompokkannya sesuai dengan keahlian

dosen pembimbing

 Mengumumkan dosen pembimbing dan

mahasiswa yang dibimbingnya
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b. Bagian Administrasi Jurusan Manajemen

Wewenang : Mengelola pengajuan dan pengumuman sesuai dengan

skedul yang dibuat Jurusan

TanggungJawab :  Menyediakan format persyaratan tugas akhir

 Menerima ajuan tugas akhir dari mahasiswa

 Memeriksa persyaratan akademik dan/atau

administrasi mahasiswa sesuai dengan ketentuan

yang sudah dibuat oleh jurusan

 Menyampaikan map ajuan tugas akhir mahasiswa

ke dosen walinya

c. Dosen Pembimbing

Wewenang : Menerima mahasiswa yang akan dibimbing

Tanggungjawab : Membimbing mahasiswa sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki

3. Deskripsi Kegiatan

1) Bagian Administrasi Jurusan Manajemen menyiapkan daftar mahasiswa yang

mengajukan skripsi dan menyerahkan ke Ketua/Sekretaris Jurusan Manajemen.

2) Ketua/Sekretaris Jurusan Manajemen memeriksa dan menyeleksi dosen

pembimbing yang memenuhi syarat. Setelah diseleksi daftar tersebut

diserahkan ke Bagian Administrasi Jurusan Manajemen untuk diumumkan ke

mahasiswa.

3) Bagian administrasi membuat Surat Tugas Membimbing bagi dosen yang telah

dipilih oleh Ketua/Sekretaris Jurusan Manajemen dan menyerahkannya ke

dosen yang besangkutan setelah di tanda tangani oleh Ketua/Sekretaris

Jurusan Manajemen.

4) Mahasiswa dapat melakukan proses pembimbingan Skripsi sesuai program KRS.

Apabila mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu 2 (dua)

semester, maka mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen

pembimibing ke jurusan sesuai prosedur yang telah ditetapkan
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4. Bagan Alir Pengajuan Dosen pembimbing Skripsi

Mulai

Mahasiswa membuat
surat pengajuan dosen

pembimbing

Administrasi Jurusan
mempersiapkan daftar
mahasiswa yang telah

mengajukan skripsi

Ketua/Sekretaris Jurusan
memeriksa dan

menyeleksi dosen
pembimbing

Administrasi Jurusan
mengumumkan dosen

pembimbing dan
memberikan surat tugas

kepada dosen yang
bersangkutan

Selesai
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