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Perubahan Kebijakan Pengambilan Tugas Akhir Pararel Kuliah 
 
Sehubungan dengan komitmen Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memaksimalkan pelayanan 
dan dukungan bagi mahasiswa agar dapat lulus tepat pada waktunya, maka berikut ini kami 
menginfokan bahwa mulai Semester Genap 2021/2022 terdapat perubahan kebijakan terkait 
pengambilan Tugas Akhir (skripsi) mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis baik untuk program 
studi Akuntansi (S1) dan Manajemen (S1). Perubahan tersebut berupa ketentuan bahwa saat ini 
mahasiswa diperbolehkan untuk bisa menempuh Bimbingan Terstruktur (BT) Tugas Akhir 
berbarengan dengan menempuh mata kuliah maksimal sebanyak 6 SKS pada semester yang 
sama selama memenuhi syarat tertentu.  
 
Adapun syarat ataupun ketentuan yang diperlukan agar mahasiswa bisa Skripsi dan paralel 
kuliah pada semester yang sama adalah:  
 

a. Jumlah SKS lulus minimal 132 SKS. 

b. Mata kuliah yang diambil paralel dengan Skripsi bukanlah mata kuliah: KKP, KKN, 

Metodologi Penelitian Akuntansi (bagi prodi Akuntansi) ataupun Metodologi Penelitian 

Manajemen (bagi Prodi Manajemen). Ketiga mata kuliah tersebut sudah harus lulus dan 

menjadi bagian dari 132 SKS di poin a.  

c. Bagi mahasiswa dengan masa studi keseluruhan kurang atau sama dengan 8 semester maka 

berlaku syarat tidak pernah mengambil cuti sebelumnya. 

d. Bagi mahasiswa dengan masa studi kurang atau sama dengan 10 semester, maka berlaku 

batasan IPK minimal 3.25 untuk bisa mengajukan Skripsi + Kuliah. 

e. Mata kuliah yang akan diambil paralel dengan Skripsi boleh mata kuliah baru ataupun mata 

kuliah mengulang, boleh mata kuliah pilihan ataupun mata kuliah wajib.  

f. Mata kuliah yang akan diambil paralel dengan skripsi ditayangkan pada semester tersebut.  

g. Mahasiswa menyetujui dan wajib membuat surat pernyataan bahwa bersedia mengulang 

Skripsi/Tugas Akhir jika mata kuliah paralel yang ditempuh tidak lulus pada semester 

tersebut.  

h. Mahasiswa mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi yang diwakili dengan 

pembuatan Memo BT melalui sistem BAK untuk mahasiswa tersebut (Kaprodi akan 

mengecek pemenuhan untuk poin a – g sebelum membuat Memo BT). 

 

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima 
kasih. 
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