PENJELASAN UMUM TUGAS AKHIR
Program Studi Teknik Sipil
TENTANG TUGAS AKHIR
1. Tugas Akhir merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar
Sarjana Srata Satu (S1)
2. Tugas Akhir dapat berupa penelitian, studi literatur, perancangan, studi kasus atau
aktivitas ilmiah kreatif lainnya untuk:
a. membuktikan suatu dugaan/hipotesis (bila ada),
b. menerapkan/mengaplikasikan teori baru yang sudah ada,
c. melakukan kajian ilmiah,
d. dll.
sesuai bidang ilmu yang dipelajari (Teknik Sipil) dengan bobot kredit tertentu (4 SKS)
3. Tujuan dari Tugas Akhir adalah untuk menunjukkan kemampuan penulisnya untuk
melakukan penelitian atau aktivitas ilmiah kreatif lainnya secara mandiri dengan
didampingi oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir. Oleh karena itu komunikasi yang baik
antara penulis dan pembimbing sangat penting dalam proses Tugas Akhir. Mahasiswa
juga dilatih untuk menulis suatu karya ilmiah, dan mampu menerapkan teori yang
dipelajari secara ilmiah dan rasional.
4. Tugas Akhir merupakan hasil dari proses pemikiran panjang. Dimulai dengan pencarian
topik, argumen-argumen yang relevan, pengumpulkan bukti dan fakta dan mencari
relasi-relasi yang signifikan. Kalau pemikiran ini diacu maka penulis mungkin dapat
menemukan topik Tugas Akhirnya, ide dasar yang akan digarap, dan argumenargumen yang mendukung yang dapat diteruskan dengan kerja lebih detail menuju
penyelesaian Tugas Akhir.
5. Dalam menulis Tugas Akhir yang harus dilakukan di antaranya adalah:
a) mencari pokok bahasan (topik),
b) menentukan tujuan penulisan Tugas Akhir dan perumusan masalah,
c) menetapkan batasan masalah/scope (apa yang akan dikerjakan dan apa yang tidak
akan dikerjakan),
d) menentukan metodologi/pendekatan yang akan dipakai untuk menjawab pokok
bahasan,
e) melakukan proses pengerjaan Tugas Akhir,
f) melakukan analisis dan membuat kesimpulan.
RAMBU RAMBU PENULISAN TUGAS AKHIR:
1. Integritas Akademik: Universitas Atma Jaya Yogyakarta mempunyai komitmen
terhadap
honesty, trust, fairness, respect
dan, responsibility. Dari lima nilai
fundamental ini muncul prinsip-prinsip perilaku yang memandu komunitas akademik
dalam menterjemahkan berbagai hal yang ideal ke aksi yang operasional.
2. Tugas Akhir yang dikerjakan mahasiswa tidak boleh sama dan harus jelas terlihat
perbedaan dengan Tugas Akhir yang pernah dikerjakan oleh mahasiswa lain (baik yang
di UAJY maupun di perguruan tinggi lain).
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3. Dalam penulisan Tugas Akhir harus ada analisis dan pembahasan dari mahasiswa
penulis Tugas Akhir (tidak hanya sekedar memindah isi atau kutipan dari suatu buku
atau jurnal).
4. Untuk penulisan Tugas Akhir, plagiarisme merupakan kecurangan akademik yang
harus dihindari karena dampaknya yang sangat merugikan semua pihak baik jangka
pendek maupun jangka panjang.
5. Pembimbing Tugas Akhir dan Mahasiswa yang akan mengerjakan Tugas Akhir perlu
memahami batasan-batasan tentang berbagai hal yang merupakan plagiarisme dan hal
hal yang bukan plagiarisme.
6. Tugas Akhir merupakan karya ilmiah mahasiswa sebagai persyaratan untuk menjadi
Sarjana Strata 1 Program Studi Teknik Sipil. Tugas Akhir menunjukkan kemampuan
akademik penyusunnya. Plagiasi dalam Tugas Akhir merupakan ketidakjujuran
akademik yang dapat disetarakan dengan melakukan aksi kriminal dalam dunia
akademik. Oleh karena itu, selain harus memahami batasan-batasan plagiarisme, perlu
ditekankan dua hal berikut:
a) Bila mahasiswa membaca berbagai referensi dan mengerti, tidak otomatis materi
yang dimengerti itu milik mahasiswa yang bersangkutan. Pengambilan materi untuk
penyusunan Tugas Akhir dari berbagai referensi diperbolehkan, bahkan dianjurkan,
namun tetap dalam batasan plagiarisme,
b) Tugas Akhir menunjukkan kemampuan akademik mahasiswa yang bersangkutan,
bukan orang atau pihak lain. Oleh karena itu Tugas Akhir yang dikerjakan oleh orang
lain, merupakan ketidakjujuran akademik yang mempunyai konsekuensi yang serius.

BATASAN PLAGIARISME:
Plagiarisme berkaitan dengan integritas akademik, hal-hal berikut bisa digolongkan
sebagai plagiarisme:
1. mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri,
3. mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri,
4. menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebut asal
usulnya,
5. mengutip bagian tulisan atau grafik atau tabel atau gambar dari tempat lain tanpa
menuliskan sumbernya.
Yang tidak tergolong plagiarisme:
1. menggunakan informasi yang berupa fakta umum,
2. menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan
memberikan sumber yang jelas,
3. mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian
kutipan dan menuliskan sumbernya.
(Sumber: Dr. Cecilia Lauw – Koordinator JLA APTIK, “Yang Harus Dihindarkan dalam
Penulisan Karya Ilmiah”, Pelatihan Penulisan Makalah Ilmiah Untuk Publikasi
Internasional, Sekolah Tinggi Teknik Musi Palembang – 26 Juni 2010)
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PROPOSAL TUGAS AKHIR
1. Proposal Tugas Akhir berisi hal-hal seperti di bawah ini.
a) Latar belakang masalah.
b) Perumusan dan batasan masalah.
c) Tujuan Tugas Akhir.
d) Tinjauan pustaka.
e) Landasan teori.
f) Hipotesis (bila ada)  tidak wajib dicantumkan
g) Metodologi pelaksanaan Tugas Akhir
h) Jadwal pengerjaan Tugas Akhir
i) Daftar pustaka (yang diacu dalam proposal)
j) Lampiran (dapat berupa gambar, kuesioner, dll.)
2. Semua lembar dalam proposal harus diberi nomor halaman.
3. Tatacara penulisan selengkapnya dapat dibaca di Buku Pedoman Penulisan Tugas
Akhir (dapat didownload di web ft.uajy.ac.id, klik di download).
4. Proposal Tugas Akhir diseminarkan sesuai dengan jadwal di hadapan para dosen
pembimbing dan mahasiswa.
5. Batas akhir pendaftaran seminar tahap I dan tahap II dilihat di kalender akademik Prodi
Teknik Sipil dan jadwal pelaksanaan seminar proposal akan diumumkan oleh
Koordinator Tugas Akhir.

SURAT PERNYATAAN
A. Surat Pernyataan Sebelum TGA
1. Mahasiswa wajib membuat surat pernyataan di atas meterai, sebelum mulai
mengerjakan Tugas Akhir, bahwa yang bersangkutan akan mengerjakan sendiri
Tugas Akhirnya dan tidak akan melakukan tindakan plagiasi.
2. Surat pernyataan ini dikumpulkan ke Koordinator Tugas Akhir saat mahasiswa
meminta tandatangan Koordinator TGA di proposal TGA.
B. Pernyataan Keaslian Setelah TGA Selesai
Sesuai dengan ketentuan yang saat ini berlaku di Universitas Atma Jaya Yogyakarta
bahwa pada Tugas Akhir mahasiswa diwajibkan adanya pernyataan tertulis bahwa
Tugas Akhir merupakan karya sendiri dari mahasiswa yang bersangkutan. Pernyataan
keaslian ini harap ditempatkan setelah halaman judul.
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

: ………………………………………………………………………

No Mhs

: …………………………… PPS

: ………………………………

Menyatakan bahwa saya akan mengerjakan sendiri dan tidak akan melakukan tindakan
plagiasi atas Tugas Akhir saya dengan judul:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………Ketik judul Tugas Akhir disini .……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Apabila selama proses penyusunan Tugas Akhir nantinya terbukti bahwa Tugas Akhir saya
dikerjakan oleh pihak lain atau saya melakukan plagiasi, maka Tugas Akhir saya dinyatakan
gugur oleh Pengelola Program Studi.
Yogyakarta, …isi dengan tanggal…….....
Yang membuat pernyataan
Meterai 6000
Tanda tangan
(

Nama lengkap

)

NB: Berita Acara Seminar Proposal Terlampir (bila ada revisi judul)
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas
Akhir dengan judul:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………Ketik judul Tugas Akhir disini .……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari
karya orang lain. Ide, data hasil penelitian maupun kutipan baik langsung maupun tidak
langsung yang bersumber dari tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam
Tugas Akhir ini. Apabila terbukti dikemudian hari bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil
plagiasi, maka ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada
Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, …isi dengan tanggal…….....
Yang membuat pernyataan
Meterai 6000
Tanda tangan

(

Nama lengkap

)
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Log Book Tugas Akhir Mahasiswa
Program Studi Teknik Sipil FT-UAJY
Judul Tugas Akhir
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
Oleh:
Nama

: ....................................................................

No. Mhs

: .....................................................................

Nama
Pembimbing I
Pembimbing II
Ketua Program
Studi

Tanda
Tangan

Tanggal

A. LEMBAR REKAM PROSES KONSULTASI PROPOSAL TGA
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tanggal

Konsultasi Proposal Tugas Akhir

Tanda Tangan
Pembimbing

B. LEMBAR REKAM PROSES KONSULTASI TUGAS AKHIR
No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tanggal

Konsultasi Tugas Akhir

Tanda Tangan
Pembimbing

No

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Tanggal

Konsultasi Tugas Akhir

Tanda Tangan
Pembimbing

Log Book dibagikan saat penjelasan Tugas Akhir oleh Program Studi
Teknik Sipil FT UAJY dan dipakai untuk merekam proses
pembimbingan Tugas Akhir mahasiswa dengan ketentuan seperti
tercantum di bawah ini.
1. Lembar pertama log book diisi dengan topik tugas akhir, ditanda
tangan oleh dosen pembimbing.
2. Tabel A diisi dan ditandatangan oleh pembimbing TGA saat
mahasiswa menyusun proposal Tugas Akhir. Topik tugas akhir
nantinya masih mungkin untuk disesuaikan berdasar masukan dari
forum saat seminar proposal.
3. Tabel B diisi dan ditandatangan oleh pembimbing TGA selama
proses penyusunan Tugas Akhir. Jumlah konsultasi saat
penyusunan Tugas Akhir minimal 10 kali, diisi oleh dosen
pembimbing Tugas Akhir.
4. Setelah:
a) Tugas Akhir disetujui oleh pembimbing,
b) mahasiswa telah lulus ujian pendadaran,
c) mahasiswa telah menyelesaikan revisi (bila ada),
d) Tugas Akhir telah dijilid,
mahasiswa meminta tandatangan Ketua Program Studi pada
lembar pertama Log Book bersamaan dengan tandatangan lembar
pengesahan TGA.
5. Log Book ini merupakan bagian dari kelengkapan tugas akhir
mahasiswa yang harus diserahkan ke Tata Usaha saat mahasiswa
mendaftar Yudisium.
6. Log Book akan diarsip oleh Bagian Tata Usaha FT-UAJY

