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 KEPUTUSAN 

REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH 

NOMOR : 112 /071093/PR/REKTOR/IX/2020 
 

TENTANG 
 

PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA 

UNIVERSITAS BILLFATH LAMONGAN 

 

REKTOR UNIVERSITAS BILLFATH 
Menimbang  : a. Bahwa dalam meningaktkan karya tulis Tugas Akhir mahasiswa 

Universitas Billfath, maka dirasa perlu disusun suatu pedoman yang 

menjadi standar akademik Tugas Akhir. 

b. Bahwa dalam rangka mencengah terjadinya plagiasi oleh mahasiswa, 

maka perlu dilakukan pengecekan terhadap Tugas Akhir mahasiswa 

dari kemungkinan adanya plagiasi. 

c. Bahwa pengecekan terhadap plagiasi Tugas Akhir sebagaimana 

dimaksud dalam pertimbangan huruf b di atas, dimaksudkan untuk 

menjaga nama baik serta kredibilitas mahasiswa, dosen, dan institusi 

Universitas Billfath, di samping menjaga marwah ilmu pengetahuan 

itu sendiri. 

d. Bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, untuk 

memenuhi aspek legal formal dan kepastian hukum perlu diatur 

dengan Keputusan Rektor.  

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  

4. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 

B/323/B.B1/SE/2019 Tentang Publikasi Karya Ilmiah Program 

Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor; 

5. Statuta Universitas Billfath 

6. Rencana Strategis Universitas Billfath  

 

 



MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : Pedoman Penulisan Tugas Akhir bagi mahasiswa Universitas Billfath 

 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 

1. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Billfath jenjang S1 (Strata Satu) 

2. Tugas Akhir adalah karya tulis yang menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa, yang berupa 

skripsi  

3. Abstrak adalah ikhtisar yang merupakan inti dari Tugas Akhir, yang memuat pendahuluan, 

metode, hasil, analisis, dan kesimpulan. 

4. Naskah publikasi adalah ringkasan dari Tugas Akhir yang akan dipublikasikan 

5. Wajib acuan adalah sumber yang wajib digunakan sebagai acuan mahasiswa dalam 

menyusun Tugas Akhir. 

6. Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau 

seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 

menyatakan sumber secara tepat dan memadai 

7. Deteksi plagiasi adalah pengecekan terhadap Tugas Akhir mahasiswa dari kemungkinan 

adanya plagiasi. 

8. Rama adalah repositori nasional laporan hasil penelitian baik berupa tugas akhir maupun 

proyek penelitian mahasiswa, yaitu skripsi dan laporan penelitian dosen atau penelitian yang 

bukan merupakan publikasi di jurnal, konferensi maupun buku yang diintegrasikan dari 

respository perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia.  

 

BAB II 

ABSTRAK 

Pasal 2 

 

(1) Dalam setiap Tugas Akhir mahasiswa Universitas Billfath, wajib dilengkapi dengan abstrak. 

(2) Abstrak sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

NASKAH PUBLIKASI 

Pasal 3 

 

(1) Dalam setiap tugas akhir mahasiswa Universitas Billfath, wajib menyusun naskah publikasi 

(2) Naskah publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dengan ketentuan: Naskah 

publikasi mahaasiswa S1 (Srata Satu) dibuat dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa 

Internasional 

(3) Bahasa Indternasional adalah Bahasa Inggris  

(4) Naskah publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mencantumkan 

nama Universitas Billfath dan nama dosen pembimbing. 

(5) Setiap naskah tugas akhir dan naskah publikasi harus mendapatkan persetujuan dari dosen 

pembimbing dan pimpinan Fakultas dan/atau Program studi. 

(6) Lulusan program sarjana mengumpulkan skripsi atau laporan tugas akhir ke Kepala 

Perpustakaan, untuk selanjutnya diunggah ke Repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan 

di portal Repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekdikti.go.id) 

kecuali sudah dipublikasikan di jurnal nasiolan yang diunggah di portal garuda. 

 

BAB IV 

WAJIB ACUAN 

Pasal 4 

 

(1) Mewajibkan setiap mahasiswa universitas Billfath, dalam menyusun Tugas akhir untuk 

menggunakan artikel jurnal sebagai acuannya. 

(2) Penggunaan artikel jurnal sebagai acuan penulisan Tugas Akhir sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditentukan: skripsi mahasiswa S1 minimal 15 artikel jurnal nasional dan/atau 

jurnal internasional 

(3) Di samping menggunakan artikel jurnal, mahasiswa juga diperbolehkan menggunakan buku 

referensi dan/atau sumber acuan ilmiah lainnya sebagai acuan  

(4) Mewajibkan mahasiswa untuk menggunakan hasil karya publikasi dosen sebagai acuan 

dalam penulisan Tugas Akhir.  

 

BAB V 

DETEKSI PLAGIASI 

Pasal 5 

 

(1) Mewajibkan setiap mahasiswa Universitas Billfath melakukan deteksi plagiasi terhadap tugas 

akhirnya meliputi cover, abstrak, BAB 1, BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V kecuali 

daftar isi dan daftar rujukan.  

(2) Kewajiban deteksi plagiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum tugas 

akhir tersebut diuji oleh dewan penguji. 

(3) Tugas Akhir mahasiswa Universitas Billfath dinyatakan lolos deteksi plagiasi sesuai pasal 5 

ayat (1) apabila hasil deteksi plagiasi menunjukkan angka kurang dari 30% (tiga puluh 

persen) 



(4) Semua fakultas menunjuk petugas plagiasi, untuk menindaklanjuti deteksi plagiasi sesuai 

pasal 5 ayat (1)  

BAB VI 

PENUTUP 

 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan 

dilaksanakan sebagaimana amanah dengan ketentuan akan ditinjaua kembali apabila dipandang 

perlu.  

 

 

Ditetapkan di  : Lamongan  

Pada tanggal : 24 September 2020 

Rektor 

 

 

 

 

KHOLID NOVIANTO, S.S.,M.E 

NIY. 016012291 
 

 

Tembusan  

1. Dekan di setiap fakultas 

2. Ketua program studi  

3. Ketua LPPM 

4. BAAK 

5. Arsip  


