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 Proses pengajuan judul dan Dosen Pembimbing melalui Sistem Informasi Tugas Akhir (SISTA). 

 Mahasiswa mengajukan permohonan cetak SK dan Surat permohonan Pembimbing serta Kartu 

Bimbingan melalui WhatsApp Admin Akademik. 

 Admin Akademik akan mengirimkan Soft File Surat Keputusan Prodi, Surat Permohonan dan 

Kartu Bimbingan kepada mahasiswa melalui E-mail/WhatsApp untuk disampaikan kepada 

Dosen Pembimbing yang disetujui secara daring. 

 

 Bimbingan Proposal Tesis dilakukan secara daring dengan menggunakan:  SISTA, E-mail, 

WhatsApp, Google Classroom, atau media on-line lainnya sesuai dengan kesepakatan antara 

Pembimbing dan mahasiswa sampai mendapatkan persetujuan ACC dari Pembimbing. 

 

 Seminar Proposal Tesis dilakukan dengan cara Review Proposal.  

 Mahasiswa mengirimkan soft file Naskah Proposal Tesis dalam format file .pdf yang telah 

disetujui oleh Pembimbing  ke alamat link: https://bit.ly/UplodPendadaran. (Format nama file:  

Prodi-NIM-Nama-Proposal Tesis) disertai dengan bukti persetujuan Dosen Pembimbing Tesis 

(misalnya: screenshot komunikasi WhatsApp/E-mail mahasiswa dengan Dosen Pembimbing 

Tesis). 

 Pendaftaran Seminar Proposal Tesis dilakukan melalui SISTA dengan url: 

https://app.pascasarjanahukum.uii.ac.id/sista 

 Ketua Program Studi menunjuk 3 (Tiga) orang dewan penguji Seminar Proposal. 

 Admin mengirimkan soft file Naskah Proposal Tesis dan Berkas Penilaian Seminar Proposal 

Tesis kepada dewan penguji. 

 Seminar Proposal dilaksanakan melalui daring/online dan direkomendasikan secara majelis (via 

Zoom, Video call Wa, dll). Dalam pelaksanaannya admin akan mengirimkan link Zoom Meeting 

kepada mahasiswa dan Dewan Penguji. 

 Hasil & Berita Acara (catatan penguji) Seminar Proposal setelah diisi & ditandatangani oleh 

dewan penguji akan dikirimkan ke admin dalam bentuk soft file melalui WhatsApp atau Email. 

 Admin akan menginfokan Hasil seminar & Berita Acara(catatan penguji) Seminar Proposal 

kepada mahasiswa setelah lengkap menerima semua dari dewan penguji. 

 

 Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing, selanjutnya 

pembimbingan dapat dilakukan melalui SISTA, E-mail, WhatsApp, Google Classroom, atau 

media on-line lainnya sesuai dengan kesepakatan antara Pembimbing  dan mahasiswa. 
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 Mahasiswa harus mendokumentasikan agenda proses pembimbingan dalam Kartu Bimbingan 

yang telah diberikan oleh admin akademik. 

 Jika proses penulisan tesis sudah selesai, mahasiswa harus mendapatkan persetujuan dari 

Dosen Pembimbing  sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran Ujian Tesis. 

 Bukti persetujuan Pembimbing  tesis ditunjukkan dengan screenshot atau foto dari komunikasi 

daring yang menunjukkan bahwa pemimbing telah menyetujui/ACC. 

 

 Mahasiswa mengirimkan soft file Naskah Tesis dalam format file .pdf yang telah disetujui oleh 

Pembimbing ke alamat link: https://bit.ly/UplodPendadaran (format nama file: Prodi-NIM-

Nama-Tesis) disertai dengan bukti persetujuan Dosen Pembimbing Tesis (misalnya: screenshot 

komunikasi WhatsApp/E-mail, dll dengan Dosen Pembimbing Tesis). 

 Pendaftaran Ujian Tesis dilakukan melalui SISTA dengan url:  

https://app.pascasarjanahukum.uii.ac.id/sista  

 Ketua Program Studi menunjuk 3 (tiga) orang penguji. 

 Admin Akademik mengirimkan soft file Naskah Tesis dan Berkas Penilaian Ujian Tesis kepada 

penguji yang sudah ditunjuk. 

 Ujian Tesis dilaksanakan melalui daring/online dan direkomendasikan secara majelis (via 

Zoom, Video call Wa, atau lainnya). Dalam pelaksanaannya admin akan mengirimkan link 

Zoom Meeting kepada mahasiswa dan Dewan Penguji. 

 Nilai & Berita Acara hasil ujian setelah diisi & ditandatangani oleh dewan penguji akan 

dikirimkan ke admin dalam bentuk soft file melalui WhatsApp atau Email. 

 
 Mahasiswa merevisi tesis sesuai arahan tim penguji tesis dan setelah berkonsultasi dengan 

Pembimbing. 

 Setelah mendapat persetujuan Pembimbing, mahasiswa mengirimkan tesis ke masing-masing 

Dewan Penguji untuk meminta persetujuan tesis setelah revisi melalui media online 

(WhatsApp/E-mail). 

 
 Setelah mendapat konfirmasi persetujuan/acc dari dewan penguji, mahasiswa mengirimkan 

halaman pengesahan tesis dengan format .doc (nama file: NIM-Nama Mahasiswa.doc) 

beserta bukti screenshot persetujuan masing-masing Dosen Penguji Tesis melalui alamat link: 

https://bit.ly/pengesahanTesis 

 Admin akan melakukan klarifikasi ke dewan penguji, untuk selanjutnya program dapat 

mengambil alih proses pengesahan tanda tangan dari dewan penguji. 

 

 Yogyakarta, 9 April 2020 
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