
 

 

 

 

Penyerahan  berita  acara  ujian  

Tesis dan  komposisi  penilaian  

kepada Penguji. 

Oleh: Subag TU (bagian akademik) 

Waktu: ± 5 menit 

Penyerahan Berita Acara Ujian  

Tesis  lengkap  beserta  nilai  dan  saran  

perbaikan  dari  dewan/komisi penguji ke 

Subag TU (bagian akademik). 

Oleh: Ketua Penguji  

Waktu:  ± 15 menit 

Pengambilan  lembar  saran  dan  

perbaikan proposal  tesis  dan  

surat  keterangan  revisi tesis di  

Bagian TU (bagian akademik).  

Oleh: Mahasiswa  

Waktu: ± 15 menit 

Mengisi dan melengkapi 

administrasi: Permohonan  

Ujian Tesis, Surat Persetujuan 

untuk Menempuh Ujian Tesis 

dari para Pembimbing , 

Keterangan 

Pertanggungjawaban 

Penulisan Tesis 

Oleh: mahasiswa 

Waktu dan tempat: ditentukan  

oleh Prodi 

 

Mendaftar  ujian  ke  Subag 

TU PPs (bagian akademik) 

dengan  mencantumkan  

hari,  tanggal, dan  jam  

pelaksanaan  sesuai 

kesepakatan  dari  dosen  

pemimbing (pendaftaran  

minimal  1  minggu  dari 

hari pelaksanaan ujian) 

Oleh: Mahasiswa 

Waktu:  ± 15 menit 

Penentuan dosen penguji 

proposal tesis sesuai 

dengan substansi dan 

relevensi bidang 

keilmuan naskah tesis 

yang akan diuji 

Oleh: KPS dgn 

koordinasi Direktur PPs. 

Waktu: ± 1 hari 

Pengiriman/penyerahan 

Surat Udangan Menguji 

Tesis dan Naskah Tesis  

minimal  4 hari sebelum 

jadwal ujian 

Oleh: Mahasiswa 

Waktu:  ± 1 hari 

Penyajian tesis  melalui presentasi dengan 

media power point 15-20 menit 

Oleh: Mahasiswa  di hadapan  

majelis/dewan penguji 

Waktu: ± 120 – 150 menit 

Catatan: pakaian hitam  putih (laki-laki 

mengenakan dasi) beralmamater 

Penyerahan laporan ujian tesis ke Subag TU 

untuk pengurusan LULUS TUNTAS  

(Bagian Akademik) 

Oleh: Mahasiswa 

Waktu: ± 14 hari setelah ujian 

Laporan yang diserahkan: 1 (satu) 

eksemplar naskah Tesis; (2) abstrak dan artikel 

2 (set) yang dilengkapi CD; (3) pasfoto 3x4: 5 

lembar (hitam putih/cerah, kertas dop); (4) 

fotokopi Ijazah terakhir yang dilegasir 1 (satu) 

lembar; (5) tayangan ujian (softcopy dan 

hardcopy); (6) Softcopy Naskah Tesis; (7) 

Buku Rekaman Bimbingan Tesis (asli); dan 

Surat keterangan bebas perpustakaan dari 

Kepala Perpustakaan IAIN Manado 

Oleh: Mahasiswa 

Waktu : ± 15 menit 
 

Menyerahkan (1) fotokopi 

Transkrip/KHS sebagai buki sudah lulus 

semua matakuliah; (2) fotokopi bukti lunas 

SPP dan bukti pembayaran biaya ujian 

tesis; (3) fotokopi tanda bukti registrasi 

administrasi setiap semester yang tertuang 

pada Kartu Tanda Registrasi (jika ada); (4) 

fotokopi sertifikat hasil Tes Potensi 

Akademk (TPA) (jika ada) dan sertifikat 

TOEFL/TOAFL atau Surat Keterangan 

Pendamping  TOEFL/TOAFL; (5) Bukti 

accepted artikel ilmiah; dan (6) alamat 

mahasiswa yang mudah dihubungi, Oleh: 
Mahasiswa 

Waktu : ± 15 menit 
 

PROSEDUR PENGAJUAN UJIAN TESIS  

PROGRAM PASCASARJANA IAIN MANADO 


