
 
   

Prosedur Penyelesaian Berkas Setelah Ujian Tesis Selama Masa 

Darurat Covid-19 

 

Sehubungan dengan pembatasan maksimal kegiatan di kampus selama masa tangap 

Darurat Covid-19 oleh Universitas Gadjah Mada, maka layanan penyelesaian berkas 

setelah ujian tesis dilakukan secara WfH, sebagai berikut : 

Ceklist Persyaratan yang harus disiapkan mahasiswa dapat dilihat di 

https://mkom.ugm.ac.id/pusat-unduh-dokumen/  

A. Syarat Mengunci Nilai dengan revisi ≤ 30 hari  

1. Mengirimkan file naskah tesis yang telah disetujui pembimbing dan penguji  

dengan bukti capture persetujuan.  

2. Mengirimkan scan surat pernyataan bermetrai yang menyatakan bahwa 

persetujuan dosen penguji adalah benar dan jika ditemukan ketidaksesuaian, maka 

siap dibatalkan semua prosesnya 

Persyaratan dikirimkan dalam satu email ke : mkom@ugm.ac.id dengan Subjek : 

Persetujuan revisi tesis an.<Nama Mhs > 

B. Persyaratan Program Studi 

1. Hard copy Tesis, Publikasi dan Summary (Tesis sudah ada di syarat mengunci 

nilai, tinggal menyerahkan file Summary dan Publikasi) 

2. Form S14 dan S15 (Ditiadakan digantikan denga Surat Keterangan*) 

3. Biodata mahasiswa (sesuai ceklist dan di scan) 

4. Surat Bebas Perpustakaan Pusat UGM dan unggah etd (Informasi di 

https://unggah.etd.ugm.ac.id/ ) 

5. Surat Keterangan Bebas Pustaka FMIPA UGM (Informasi di 

https://lib.mipa.ugm.ac.id/ ) 

6. Surat Tanda terima penyerahan Tesis (Informasi di https://lib.mipa.ugm.ac.id/ ) 

7. Lembar Pengesahan Tesis (digantikan dengan Surat Keterangan*) 

Semua  Persyaratan dijadikan dalam satu folder dengan nama “Syarat Prodi (Nama 

Mhs)” ke email mkom@ugm.ac.id  

C. Persyaratan Yudisium 

1. Surat Permohonan Yudisium (cukup jelas dengan diisi dan ditanda tangani Mhs. 

Kemudian di scan) 

2. Copy sertifikat AcEPT dan PAPs UGM atau yang diakui UGM yang sudah 

dilegalisir.(sama) 

3.  Surat Bebas Perpustakaan Pusat UGM dan unggah etd (Informasi di 

https://unggah.etd.ugm.ac.id/ ) 

4. Surat Keterangan Bebas Pustaka FMIPA UGM Informasi di 

https://lib.mipa.ugm.ac.id/ ) 

5. Surat Tanda Terima Penyerahan Tesis  Perpustakaan FMIPA UGM (Informasi di 

https://lib.mipa.ugm.ac.id/ ) 

6. Pernyataan Bermetrai 6000 tidak memiliki tanggungan pinjaman perpustakaan (di 

scan) 

7. Form S14, S15 (ditiadakan dengan pengganti surat keterangan*) 

8. Bukti Submit Jurnal Ilmiah dengan aturan sesuai pada ceklist(cukup jelas) 
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9. CD yang berisi naskah publikasi dan pengesahan tesis (naskah publikasi dengan 

pengesahan digantikan surat keterangan*) 

Semua  Persyaratan dijadikan dalam satu folder dengan nama “Syarat Yudisium 

(Nama)” ke email mkom@ugm.ac.id  

 

D. Persyaratan Wisuda 

1. Pas Photo Hitam Putih Terbaru dengan ketentuan sesuai ceklist 

2. KTM ASLI 

Sehubungan dengan kondisi WfH syarat Wisuda dapat diserahkan menjelang periode 

Wisuda yaitu pada bulan Juni 2020 atau saat suasana sudah kondusif  beserta syarat 

fisik yang lain, atau melalui pos. 

 

Keterangan: 

 Cara pengurusan dengan membuat surat permohonan penerbitan surat keterangan telah 

selesai revisi yang berisi identitas pemohon yaitu: Nama, NIM, Program Studi, Judul Tesis, 

Tanggal Ujian Tesis, Nama Dosen Penguji dan Pembimbing dan tanggal selesai revisi tesis. 

Surat tersebut dilampiri dengan bukti  capture  persetujuan revisi dari penguji dan 

pembimbing (dijadikan satu file dengan surat permohonannya), ditujukan ke Dekan FMIPA 

dan dikirimkan melalui email arsiparis_mipa@ugm.ac.id atau mipa@ugm.ac.id dan CC ke 

email mkom@ugm.ac.id  

  

Yogyakarta, 16 April 2020       

Administrasi Akademik 

Cp. Rini (08122752192 WA only   
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