
Dosen Pembimbing

Persetujuan form pernyataan
telah melakukan seminar pra-

tesis

Setuju? 

Tidak

Ya

Admin Akademik

Admin melakukan cek
kelengkapan berkas mahasiswa

yang telah melaksanakan seminar
pra-tesis

Admin melakukan rekap
mahasiswa yang telah

melaksanakan seminar pra-tesis

Menyerahkan dokumen bukti telah
melaksanakan seminar pra-tesis ke

Kaprodi

Apakah sudah
lengkap?

Ya

Tidak

Rekapitulasi mahasiswa
yang telah melakukan

seminar pra-tesis

Admin akademik menyerahkan
dokumen bukti telah seminar pra-
tesis yang telah ditanda tangani ke

mahasiswa

Mahasiswa

Mahasiswa melengkapi bukti
seminar pra-tesis

Start

Mahasiswa melakukan
seminar pra-tesis secara

mandiri minimal dihadiri 8
peserta

Mahasiswa mengisi
form pernyataan telah
melaksanakan seminar

pra-tesis

Mahasiswa melakukan
persetujuan telah

melaksanakan seminar pra-
tesis

Form pernyataan telah
melakukan seminar pra-
tesis dan dokumen bukti

seminar

- Lembar pernyataan telah
melaksanakan seminar
- Daftar hadir / foto dokumentasi
- PPT 

Menyerahkan form pernyataan
dan bukti telah seminar pra-tesis
yang telah disetujui pembimbing
ke Sekretariat untuk memperoleh

tanda tangan Kaprodi

Mahasiswa menerima dokumen
bukti seminar pra-tesis yang telah

ditanda tangani oleh kaprodi

Selesai

Kaprodi

Kaprodi melakukan penandatangan
persetujuan

Kaprodi menyerahkan
dokumen bukti telah seminar
pra-tesis yang telah ditanda

tangani ke Admin Akademik
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Seminar Pra-Tesis 

1. Mahasiswa melakukan seminar pra-tesis secara mandiri yang dihadiri oleh minimal 8 

peserta (tidak termasuk dosen pembimbing). 

2. Mahasiswa mengisi form pernyataan telah melaksanakan seminar pra-tesis. 

3. Mahasiswa melengkapi bukti seminar pra-tesis yaitu: 

a. Lembar pernyataan telah melaksanakan seminar pra-tesis. 

b. Daftar hadir / foto dokumentasi seminar pra-tesis 

c. PPT 

4. Mahasiswa melakukan persetujuan telah melaksanakan seminar pra-tesis kepada 

dosen pembimbing. 

5. Dosen pembimbing memberikan persetujuan pada form pernyataan telah 

melaksanakan seminar pra-tesis. 

6. Mahasiswa menyerahkan form pernyataan dan bukti telah seminar pra-tesis yang telah 

disetujui pembimbing ke Sekretariat untuk memperoleh tanda tangan Kaprodi. 

7. Admin melakukan cek kelengkapan berkas mahasiswa yang telah melaksanakan 

seminar pra-tesis. 

8. Admin akademik melakukan rekap mahasiswa yang telah melaksanakan seminar pra-

tesis. 

9. Admin akademik menyerahkan dokumen bukti seminar pra-tesis ke Kaprodi. 

10. Kaprodi melakukan penandatanganan persetujuan. 

11. Kaprodi menyerahkan dokumen bukti telah seminar pra-tesis yang sudah ditanda 

tangani ke Admin Akademik. 

12. Admin akademik menyerahkan dokumen bukti telah seminar pra-tesis yang sudah 

ditanda tangani ke mahasiswa. 

13. Mahasiswa menerima dokumen bukti telah seminar pra-tesis yang sudah ditanda 

tangani oleh Kaprodi. 


