
PM – 04

Pengajuan Tesis

1



Definisi

• Tesis adalah pernyataan atau teori yang 
didukung oleh argumen yang dikemukakan
dalam karya tulis ilmiah; untuk mendapatkan
gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi. Tesis
juga dapat berarti sebuah karya tulis ilmiah
resmi akhir seorang mahasiswa program 
magister.  
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Pelaku dan Pelaksana

• Mahasiswa adalah seseorang yang telah dinyatakan lolos dalam mengikuti
seleksi PMB di program studi sesuai dengan syarat dan ketentuan di 
program studi dan telah mendapatkan Surat Keputusan penerimaan
sebagai mahasiswa dan telah melakukan registrasi. 

• Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Dosen di Prodi MTS adalah yang sesuai
dengan kualifikasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

• Wali Akademik adalah dosen tetap yang diserahi tugas untuk memberikan
pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa
bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil dalam
rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan tesis. Juga 
memberi konseling hal lain yang mendukung proses pembelajaran.

• Tata Usaha (TU) adalah suatu bagian atau seseorang yang diberi tugas
untuk membantu ketua dan sekretaris program studi dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan program studi.
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MHS memenuhi syarat
mengambil Tesis

Memenuhi
Syarat?MHS mengisi formulir

pengajuan Tesis
(Form T-1)

Persetujuan Dosen
Kelompok Keahlian dan

Dewan Akademik

Penentuan Dosesn
Pembimbing dan Penguji

(Form T-2)

Pembayaran Tesis

Penerbitan SK Dosen
Pembimbing dan Penguji

Proses Pembimbingan Tesis
(PM Proses Penelitian Tesis)

(PM-04)
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<7 hari

<2 hari



Standar Mutu Pengajuan Tesis

NO STANDAR MUTU INDIKATOR

1 Persiapan
Pengajuan

Syarat minimal SKS yang telah
ditempuh

> 30 SKS

IPK Minimal

Nilai C < 2 matakuliah

Status mahasiswa Aktif

2 Proses Pengajuan Batas waktu pembayaran < 2 minggu setelah
pengajuan tesis
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