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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

TUGAS AKHIR MAHASISWA SEBAGAI  BAGIAN 

PENELITIAN DOSEN 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAPERTA UMMI 

 

 
 



Tujuan 

1. Karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan dapat diimplementasikan pada 

kebutuhan masyarakat 

2. Membuat siklus bidang ilmu yang berkelanjutan dari catur darma 

perguruan tinggi muhammadiyah 

3. Memastikan dokumen karya ilmiah mahasiswa menjadi bagian dari 

penelitian dan pengabdian masyarakat dosen prodi agribisnis terjaga 

dengan baik. 

 

Ruang Lingkup 

Dokumen karya ilmiah mahasiswa sebagai bagian dari penelitian dosen prodi 

agribisnis menjadi rujukan dalam penentuan tema besar tugas akhir mahasiswa 

yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum. 

 

Definisi 

1. Tugas ahir mahasiswa merupakan bagian dari proses penyelesaian 

pembelajaran di program studi agribisnis. 

2. Catur dama perguruan tinggi muhammadiyah merupakan pilar dalam 

mendukung universitas muhammadiyah yang berkemajuan yaitu 

pendidikan /pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

Al-Islam dan kemuhammadiyahan. 

 

Rujukan 

1. Statuta UMMI 2015 

2. SOTK UMMI 2015. 

3. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah  2012. 

4. SOP Standar  7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Prosedur 

1. Mahasiswa mengetahui tema besar penelitian dosen yang akan menjadi 

pembimbingnya 

2. Pembimbing mengarahkan penelitian utama yang dilakukan dosen dan 

memberikan gambaran tema tema yang dapat menjadi tema tugas ahir 

mahasiswa agribisnis 

3. Mahasiswa memilih salah satu tema pada dosen yang akan menjadi 

pembimbingnya 

4. Mahasiswa melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas ahir dan 

menjadi karya ilmiah mahasiswa.  

 

 

 

 



Bagan Alir  

Tugas ahir mahasiswa sebagai bagian dari penelitian dosen 

 

 

 

 

 

pembimbing  

 

 

 

Mahasiswa 

 

 

 

 

 

Pembimbing dan 

Mahasiswa 

 

 

            

 

 
           

 

 

 

 

Mulai 

Mejelaskan  tema besar gambaran 
penelitian dosen 

Memahami tema besar 
dan mengambil tema kecil 

dari bagian penelitian 
tersebut 

Selesai 

Melakukan diskusi dan 
memulai proses bimbingan 

kepada mahasiswa tugas akhir 

Form Pendaftaran, Form Pengajuan 
pembimbing, SK pembimbing tugas akhir 

 

Mengikuti tahapan 
penyelesaian tugas ahir  



 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGGUNAAN KARYA ILMIAH 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAPERTA UMMI 

 

 
 



Tujuan 

1. Memberikan batasan dan rasa aman akan penggunaan karya ilmiah 

seseorang 

2. Memberikan jaminan karya ilmiah yang digunakan tidak disalah gunakan 

oleh pemakai atau pembaca. 

3. Memastikan prosedur penggunaan karya ilmiah orang lain oleh seseorang 

terdokumentasikan dengan baik 

 

Ruang Lingkup 

Dokumen penggunaan karya ilmiah menjadi pedoman dalam penggunaan karya 

ilmiah oleh seseorang di program studi agribisnis sehingga pemilik karya ilmiah 

merasa aman dan terjamin keberadaan karya ilmiahnya. 

 

Definisi 

1. Karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat oleh sivitas 

akademika prodi agribisnis dan dipublikasikan dalam jurnal dan atau 

proseding seminar ilmiah 

2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

Rujukan 

1. Statuta UMMI 2015 

2. SOTK UMMI 2015. 

3. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah  2012. 

4. SOP Standar  7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

 

Prosedur  

1. Karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika prodi agribisnis 

tercantum dalam repository UMMI 

2. Penggunaan karya ilmiah yang dibenarkan hanya yang sudah 

dipublikasikan baik melalui proseding maupun jurnal ilmiah 

3. Pengguna karya ilmiah seseorang harus mencantumkan penulis dalam 

pustakanya sebagai sumber rujukan karya ilmiahnya. 

 

 

 



Bagan Alir 

Penggunaan karya ilmiah 

 

 

 

 

Penulis  

 

 

Penulis 
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Mulai 

Karya ilmiah  

Mempublikasikan melalui 
jurnal dan atau proseding 

seminar ilmiah 

Selesai 

Mencantumkan penulis sebagai 
tanda penggunaan karya ilmiah 
sesuai dengan etika akademik 

yang berlaku. 

Tercantum dalam repository ummi  

 



 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENDAFTARAN KARYA ILMIAH UNTUK MENDAPATKAN 

HAKI 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAPERTA UMMI 

 

 
 



Tujuan 

1. Mengatur tentang prosedur pendaftaran pengajuan karya ilmiah untuk 

HAKI. 

2. Membina perkembangan dan kemajuan pengetahuan sumber daya manusia 

program studi Agribisnis.  

3. Sebagai penghargaan atas hasil karya (kreativitas) nya agar orang lain 

termotivasi untuk mengembangkan pengetahuannya. 

4. Upaya membentuk kualitas pribadi dan karakter, sekelompok orang dan 

atau lembaga yang baik agar terbiasa menghargai hak-hak orang lain. 

Sehingga memiliki semangat tinggi untuk berkreasi dan berinovasi yang 

nantinya bermanfaat bagi manusia. 

Ruang Lingkup 

Dokumen mengatur tata cara pendaftaran karya ilmiah untuk mendapatkan haki 

(hak kekayaan intelektual) sebagai rujukan dalam mengajukan HAKI di program 

studi agribisnis UMMI 

Definisi 

1. Karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan diterbitkan yang 

memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh 

seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan 

yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 

2. Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara 

kepada seseorang, sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang 

kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan 

intelektual yang dimiliki atau diciptakan. 

Rujukan 

1. Statuta UMMI 2015 

2. SOTK UMMI 2015. 

3. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah  2012. 

4. SOP Standar  7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

Prosedur Pendaftaran Karya Ilmiah untuk Mendapatkan HAKI 
1. Karya ilmiah yang sudah selesai ditulis,  diajukan dan dikonsultasikan 

kepada dosen pembimbing dan atau program studi.  

2. Pencipta mengisi form permohonan pendaftaran ciptaan yang ditujukan 

kepada Direktur Jenderal HKI (melalui Direktur Hak Cipta, Desain 

Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia dagang) dan 

ditandatangani oleh Sentra KI-LPPM Universitas. 



3. Pencipta mengisi surat pernyataan yang menyatakan bahwa karya ilmiah 

yang diajukan memiliki kriteria: 

a. Tidak Plagiarism  

b. Tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata 

di Peradilan. 

c. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana 

termaktub dalam butir a dan butir b maka pendaftar secara sukarela 

bersedia untuk : 

- Permohonan karya cipta yang diajukan ditarik kembali atau 

- Karya cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, Kementrian Hukun dan Hak Asasi Manusia RI, 

dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

- Surat pernyataan ditandatangani oleh pencipta karya ilmiah. 

4. Pencipta karya ilmiah mengisi form pengalihan hak cipta yang dialihkan 

kepada program studi. Form pengalihan hak cipta ditandatangani oleh 

pencipta (Pihak Ke 1) dan Program Studi (Pihak Ke 2). 

5. Program studi membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa karya 

ilmiah yang diajukan memiliki kriteria: 

d. Tidak Plagiarism  

e. Tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata 

di Peradilan. 

f. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana 

termaktub dalam butir a dan butir b maka pendaftar secara sukarela 

bersedia untuk : 

- Permohonan karya cipta yang diajukan ditarik kembali atau 

- Karya cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual, Kementrian Hukun dan Hak Asasi Manusia RI, 

dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

- Surat pernyataan ditandatangani oleh pencipta karya ilmiah. 

6. Karya ilmiah yang sudah dikonsultasikan dilampirkan sebagai bukti fisik.  

7. Seluruh persyaratan dari butir 2 sampai 6 diajukan kepada Sentra KI-

LPPM Universitas untuk diajukan kepada Direktur Jenderal HKI (melalui 

Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu 

dan Rahasia dagang). 

8. Jika karya ilmiah yang diajukan lolos, maka akan diinformasikan kepada 

pihak yang bersangkutan. 



Bagan Alir 

Prosedur Pengajuan Karya Ilmiah untuk HAKI  

 

 

 

 

Pencipta  

 

Ka. Prodi 
Pencipta  

 

 

 

 

Pencipta 
 

 

 

            

 

 
           

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Karya ilmiah  

Mengisi Persyaratan 
Pendaftaran Pengajuan 

HAKKI 

Selesai 

Mengajukan Ke  Sentra KI-
LPPM Universitas untuk 

diajukan kepada Direktur 
Jenderal HKI (melalui Direktur 

Hak Cipta, Desain Industri, 
Desain Tata Letak, Sirkuit 

Terpadu dan Rahasia dagang). 

Form Permohonan Pendaftaran, Form 
Pengalihan Hak Cipta, Form Pernyataan  

 

HAKI yang terbit menjadi milik 
dosen atau program studi 



 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

 KERJASAMA 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAPERTA UMMI 

 

 
 



Tujuan 

1. Menetapkan prosedur kerjasama program studi di Program Studi 

Agribisnis. 

2. Memastikan prosedur kerjasama program studi terdokumentasikan dengan 

baik 

Ruang Lingkup 

Dokumen prosedur kerjasama program studi di Program Studi Agribisnis dalam 

implementasinya dilakukan secara tertib 

Definisi 

1. Kerjasama adalah 

2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu 

jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan 

vokasi. 

Rujukan 

1. Statuta UMMI 2015 

2. SOTK UMMI 2015 

3. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2012 

4. SOP Standar 7 Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

Prosedur Kerjasama  
1. Setiap kesepakatan kerjasama dengan pihak luar harus melibatkan 

program studi/diketahui oleh program studi. 

2. Sebelum mengadakan kerjasama, ketua program studi, menyampaikan 

rencana kerjasama tersebut kepada para dosen untuk mendapatkan 

tanggapan atau dukungan. 

3. Pelaksanaan kerjasama program studi dengan pihak luar harus dapat 

menguntungkan pihak program studi dan tidak merugikan pihak luar. 

4. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak luar harus menjaga kredibilitas 

program studi. 

5. Setiap kegiatan dosen program studi agribisnis yang menggunakan 

(mengatas namakan) program studi, fakultas atau ummi, harus dapat 

memberikan keuntungan secara finansial atau keuntungan lain kepada 

program studi sesuai dengan kesepakatan. 



Bagan Alir 
Kerjasama  

 

 

 

         Tembusan ka prodi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Kesepakatan 

kerjasama 

Selesai 

Pelaporan 

Pelaksanaan 


