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PROGRAM PERCEPATAN PENYELESAIAN STUDI MAHASISWA
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Berlaku untuk Mahasiswa yang sudah memasuki masa studi 7 tahun/lebih berlaku TA. 2012/2013
Menimbang

:

Bahwa sistem pendidikan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta bertujuan agar mahasiswa
yang cakap dan giat belajar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkatsingkatnya sesuai minat, bakat dan kemampuannya;
2. bahwa pada kenyataannya ada beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
yang belum dapat menyelesaikan studi melebihi waktu yang sudah ditentukan yang
dikarenakan berbagai hal sehingga memerlukan keberlanjutan program penyelesaian studi
bagi mahasiswa tersebut;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta
mendorong agar mahasiswa segera menyelesaikan studinya perlu diatur mengenai
penyelesaian studi mahasiswa FISIP dengan Surat Keputusan Dekan
1.

Mengingat

:

1.
2.
3.

Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Renata UAJY 2004/2005 – 2009/2010
Surat Keputusan Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. : 35/HP/2008 tanggal 1
September 2008

Memperhatikan : Hasil Rapat FISIP UAJY, tanggal 3 Agustus 2010
MEMUTUSKAN

Menetapkan
:
Pertama
:
Mahasiswa yang sudah memasuki masa studi 7 tahun atau lebih untuk dapat menyelesaikan studinya melalui
Program Percepatan Penyelesaian Studi Mahasiswa melalui Skripsi Percepatan dengan ketentuan sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Mahasiswa dapat memilih sendiri dosen pembimbing
Jumlah mahasiswa yang dibimbing, disesuaikan program studi masing-masing
Topik skripsi dapat diusulkan oleh Dosen Pembimbing
Diharapkan skripsi dapat selesai 1 semester
Nilai skripsi maksimal B

Kedua
:
Aturan tambahan bagi mahasiswa FISIP yang mengikuti Program Percepatan dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. Isi dan proses skripsi berupa hasil penelitian atau literature review (studi pustaka).
2. Dosen pembimbing tidak harus dari konsentrasi studi yang sama dengan mahasiswa
3. Tidak melalui tahapan seminar skripsi
4. Proses pembimbingan lebih intensif, minimal 6 (enam) kali pertemuan hingga ujian skripsi
Ketiga
:
Syarat penulisan Skripsi bagi mahasiswa yang mengikuti Program Percepatan diatur sesuai pada lampiran Surat
Keputusan ini.
Keempat
:
Penyelesaian Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama hanya berlaku bagi Mahasiswa FISIP UAJY
yang sudah memasuki 7 (tujuh) tahun/lebih berlaku pada TA 2012/2013.
Kelima
:
Segala sesuatunya akan ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata
terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Dekan,

: Yogyakarta
: 1 Oktober 2012

Dr. Lukas S. Ispandriarno, MA

Lampiran SK Nomor :

/X

Syarat Penulisan Skripsi
1. Penelitian Lapangan
Jumlah minimal 30 halaman, diketik 2 spasi dengan font times new romans (12 pt)
a. Format Penulisan :
i. Halaman Judul (1 halaman)
ii. Daftar isi (1 halaman)
iii. Abstrak 100 kata (format abstrak mengikutibuku pedoman, 1 halaman)
iv. Pendahuluan (5 halaman)
1. Latar belakang masalah
2. Rumusan Permasalahan
3. Tujuan Penelitian
4. Kerangka konsep
5. Metodologi Penelitian
v. Isi (P e n g u r a I a n, 20 halaman)
1. Hasil
2. Analisis
a.
Kajian teoritis (buku)
b.
Kajian empiris (jurnal)
vi. B a b-b a b P e n u t u p (2 halaman)
1. Kesimpulan (hal-hal yang telah dikerjakan)
2. Saran-saran (hal-hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut/yang belum sempat
dikerjakan)
2.

Literature review :
Jumlah minimal 30 halaman, diketik 2 spasi dengan font times new romans (12pt)
a. Format penulisan :
i.
Halaman Judul
ii.
Daftar isis (1 halaman)
iii.
Abstrak 100 kata (format abstrak mengikuti buku pedoman, 1 halaman)
iv.
Pendahuluan (5 halaman)
1.Latar belakang tema yang diangkat
2.Rumusan Permasalahan
3.Tujuan Penulisan
4.Sistematika review
v.

I s i (Penguraian) (20 halaman)
1.Review berdasarkan aspek kronologis, publikasi, trend, tema
2.Analisis
a. Kajian teoritis (buku)
b. Kajian empiris (jurnal)

vi.

vii.
viii.

B a b-b a b P e n u t u o ( 2 halaman)
1.Kesimpulan (hal-hal yang telah dikerjakan)
2.Saran-saran (hal-hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut/yang belum sempat
dikerjakan)
Daftar pustaka (1 halaman)
Lampiran

Kriteria Penilaian
1.
2.
3.

Penulisan Ilmiah termasuk bahasa : 20 %
Isi (hasil dan analisis) : 60 %
Presentasi : 20 %

