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Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu 
 
Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, yang masih belum tuntas 
penanganannya , maka dipandang perlu adanya penyesuaian penyelesaian untuk skripsi/ 
tesis/ disertasi/ laporan KP/ laporan magang. Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan 
adalah sebagai berikut: 
 

(1) Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 yang sedang dalam tahap penyusunan proposal, maka 

wajib menyelesaikan proposal  sesuai dengan perencanaan penelitian yang dilakukan 

dan melaksanakan penelitian dengan mempertimbangan perkembangan situasi. 

 

(2) Mahasiswa yang telah selesai menyusunan proposal maupun melaksanaan ujian 

proposal penelitian, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut: 

A. Ketentuan Bagi Mahasiswa yang Menempuh Skripsi 

(a) Mahasiswa yang menempuh skripsi telah menyelesaikan pengambilan data 

ataupun data baru diambil sebagaian maka pengambilan data dilakukan 

terminasi dan mahasiswa dapat menyelesaikan penulisan artikel ilmiah 

(skirpsi) berdasar data yang diperoleh. Apabila dipandang perlu, mahasiswa 

dan dosen pembimbing dapat melakukan perubahan judul tanpa dilakukan 

penyusunan ulang proposal/ ujian proposal kembali. 

(b) Mahasiswa yang  menempuh skripsi dan belum melakukan pengambilan data, 

maka mahasiswa diarahkan untuk menyusun  artikel ilmiah berupa literartur 

review yang relevan dengan usulan penelitian yang telah dilakukan dan sangat 

diutamakan untuk menyusun artikel yang mendukung pengatasan musibah 

Covid-19 dalam berbagai prespektif keilmuan. Untuk menjaga kualitas artikel 

ilmiah maka diatur ketentuan minimal sebagai berikut: (i) Menggunakan 

referensi yang mutakhir (5 tahun terakhir), baik nasional dan insternasional, 

(ii) Rujukan berupa artikel primer sekurangan-kurangnya 20 artikel. (iii) 

Minimal terdiri dari 3500 kata. (iv) Tingkat similiarity kurang dari 20%. 

 

B. Ketentuan Bagi Mahasiswa yang Menempuh Tesis dan Disertasi: 

(a) Mahasiswa yang sudah menyusun dan melaksanakan ujian proposal untuk 

Tesis dan Disertasi dan telah menyelesaikan pengambilan data, maka 

diharapkan dapat segera menyelesaikan  penysunan laporan tesis dan 

disertasi sebagai mana ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya diujikan. 
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(b) Mahasiswa yang telah mengambil sebagian data dan dikhawatirkan melewati 

batas masa studi yang ditentukan untuk masing-masing jenjang, maka 

penelitian dapat diterminasi, dan dengan persetujuan pembimbing dapat 

menyusun artikel ilmiah untuk tesis dan disertasi, untuk selanjutnya dapat 

diujikan.  

(c) Mengingat situasi, maka ujian terbuka untuk program S-3 ditiadakan, untuk 

selanjutnya dicukupkan dengan ujian tertutup ataupun digantikan dengan 

publikasi pada jurnal internasional bereputasi. 

 

C. Ketentuan Bagi Mahasiswa yang Menempuh Magang/ KP: 

(a) Mahasiswa yang telah menempuh sebagian magang/ KP, maka pelaksanaan 

magang/ KP diterminasi dan mahasiswa melaporkan hasil magang/ KP yang 

dilakukan dengan dilengkapi data-data sekunder. 

(b) Mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah magang/ KP dan belum 

berangkat, maka dicukupkan dengan membuat suatu kajian ilmiah sesuai 

dengan tempat magang yang akan ditempuh berdasar data sekunder ataupun 

data-data yang dapat diperoleh dari tempat magang yang akan ditempati jika 

memungkinkan. 

 

(3) Masing-masing Fakultas/ Program Studi menyesuaikan format penilaian dengan 

bobot ilmiah masing-masing laporan. 

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih. 
 
Wassalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tembusan:  

- Wakil Rektor I, II, III, dan IV 
- Kepala BAA  
- Kepala BKeu 
- Arsip 

 


