
Bagan Manual Prosedur Mata Kuliah Tesis 

Program Studi Magister Sistem Informasi PPs UNDIP  
 

1.   Mahasiswa yang  telah menyelesaikan kuliah 2 (dua)  semester 

mengajukan usulan judul tesis ke Ketua Program Studi. 

    

 

2.  Ketua Program Studi menentukan dan menyampaikan surat 

permohonan untuk menjadi pembimbing tesis kepada dosen yang 

ditunjuk. Mahasiswa menyampaikan surat permohonan dengan 

melampirkan proposal dan buku kendali. Pengelola mengusulkan 

SK Pembimbing ke Direktur Pasca. 

 

3. Mahasiswa mulai melakukan penelitian sesuai dengan desain yang 

telah disetujui dosen pembimbing dan mendapatkan 

pembimbingan selama proses penelitian. 

 

4. Jika pembimbing telah menyatakan selesai dan layak, mahasiswa 

mengajukan permohonan Seminar Proposal dengan menyerahkan 

surat layak uji proposal tesis yang telah ditandatangani oleh kedua 

pembimbing (tidak boleh salah satu) disertai 4 (empat) eksemplar 

proposal tesis yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing 

(tidak boleh salah satu) ke pengelola MSI untuk dijadwalkan 

seminar proposal. 

 

 

5. Mahasiswa melaksanakan seminar Proposal tesis sesuai jadwal dari 

Pengelola. 

 

6.   Mahasiswa memperbaiki proposal tesis sesuai masukan dan arahan 

penguji ataupun pembimbing. 

 

7.    Mahasiswa mengumpulkan 1 (satu) eksemplar proposal tesis 

final yang disahkan oleh kedua pembimbing, penguji dan 

disahkan oleh Kaprodi. 

 

 

 

8.  Mahasiswa melaksanakan penelitian, bimbingan dan konsultasi 

tesis dengan pembimbing sesuai kerangka kerja (frame work) 

proposal tesis 

 

 

 

9. Jika pembimbing telah menyatakan selesai dan layak, 

mahasiswa mengajukan permohonan ujian Tesis dengan 

menyerahkan surat layak uji ujian pra-tesis yang telah 

ditandatangani oleh kedua pembimbing (tidak boleh salah satu) 

disertai 2 (dua) eksemplar draft tesis yang telah ditandatangani 

oleh kedua pembimbing. 
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10.  Mahasiswa melaksanakan ujian pra-tesis sesuai jadwal yang 

telah ditentukan. 

         

 

 

11.  Mahasiswa memperbaiki draft tesis sesuai dengan masukan dan 

arahan penguji yang dikonsultasikan dengan kedua 

pembimbing. 

 

 

 

12. Mahasiswa membuat artikel Jurnal sesuai format/standar 

penulisan Jurnal Ilmiah MSI. 

 

 

13. Jika pembimbing telah menyatakan selesai dan layak, 

mahasiswa mengajukan Ujian Tesis dengan menyerahkan surat 

layak uji ujian tesis yang telah ditandatangani oleh kedua 

pembimbing (tidak boleh salah satu) disertai 5 (lima) eksemplar 

draft tesis yang telah ditandatangani oleh kedua pembimbing 

(tidak boleh salah satu) ke pengelola MSI untuk dijadwalkan 

ujian tesis 

 

 

14. Mahasiswa melaksanakan ujian tesis sesuai jadwal yang telah 

ditentukan 

 

 

 

15. Mahasiswa memperbaiki draft tesis dan draft artikel jurnal sesuai 

dengan masukan dan arahan penguji yang dikonsultasikan dengan 

kedua pembimbing. Selanjutnya dimintakan pengesahan ke penguji, 

pembimbing dan ketua program studi MSI. 

 

 

 

16. Mahasiswa mengumpulkan 3 (tiga) eksemplar tesis final yang telah 

dijilid dan disahkan oleh penguji, pembimbing dan ketua program 

studi MSI ke pengelola MSI. 

 

 

 

17. Mahasiswa mengumpulkan 1 (satu) eksemplar draft publikasi 

ilmiah yang akan dipublikasikan di Jurnal MSI, namun jika akan 

dipublikasikan diluar MSI, maka mahasiswa harus mengumpulkan 

surat accepted jurnal dari lembaga jurnal yang ditunjuk. 

 

 

18. Mahasiswa ikut wisuda Periode Juli 
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