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PETUNJUK BAGI KETUA SIDANG PROPOSAL TESIS 
 
1. Waktu yang dialokasikan untuk pertanyaan/sanggahan termasuk jawaban adalah 

maksimal: 50 menit.  
2. Pertanyaan/sanggahan dapat disampaikan sekaligus atau satu persatu setelah ada jawaban 

dari mahasiswa.                                                                                                                                              
3. Bagi penguji pria harap memakai kemeja berdasi/batik, penguji wanita menyesuaikan. 
 
 

PETUNJUK BAGI MAHASISWA  
 
Persiapan administrasi 
1. Menyiapkan sejumlah eksemplar proposal yang telah dijilid (sesuai dengan jumlah 

penguji ditambah untuk sekretariat program) yang telah disetujui atau ditandatangani oleh 
Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping lalu menyerahkan kepada Sekretariat 
Program Pascasarjana Fakultas Farmasi UGM dan Tim Penguji, paling lambat 5 (lima) 
hari kerja terhitung sebelum tanggal sidang ujian proposal. 

2. Menyerahkan ke sekretariat Pascasarjana Fakultas Farmasi UGM usulan dosen penguji 
yang ditujukan Panitia Tesis oleh Dosen Pembimbing. 

3. Melampirkan data hasil ujian TPA/PAPs dan AcEPT/TOEFL. 
4. Koordinasi dengan Dosen Penguji & Sekretariat untuk jadual pelaksanaan ujian. 
5. Data yang telah dipublikasikan oleh mahasiswa sebelum diselenggarakannya ujian 

proposal tidak dapat diikutkan dalam tesis mahasiswa yang bersangkutan. 
6. Membuat materi presentasi (maksimal 10 menit) dan sebaiknya dalam bentuk file power 

point 
7. Membuat abstrak yang dilengkapi dengan judul proposal tesis, nama, dan nomor 

mahasiswa sejumlah peserta seminar. 
8. Mengumpulkan peserta seminar sebanyak minimal 5 (lima) orang. 
 
Persiapan Sidang Seminar Ujian Proposal Tesis  
1. Bersepatu tertutup, berpakaian rapi berdasi untuk mahasiswa pria, mahasiswa wanita 

menyesuaikan. 
2. Siap di lokasi ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai untuk mencek dan mencoba 

perlengkapan presentasi, overhead projector (OHP), slide projector, LCD projector, dan 
sebagainya. 

3. Menyiapkan presentasi selama maksimal 10 menit yang mengandung esensi rencana 
penelitian, meliputi latar belakang penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian, 
keaslian penelitian, arti penting penelitian, landasan teori dan hipotesis (jika diperlukan), 
garis besar jalannya penelitian dan kontribusi yang diberikan pada pengembangan ilmu, 
perkiraan waktu penyelesaian penelitian dll terkait penelitian. 

4. Membuat transparansi, slide, atau materi presentasi (sebaiknya dalam bentuk file 
powerpoint) untuk presentasi, bukan copy paste langsung dari halaman proposal. Untuk 
presentasi 10 menit, jumlah transparansi atau slide disarankan tidak melebihi 15 buah. 

5. Membuat abstrak yang dilengkapi dengan judul proposal tesis, nama, dan nomor 
mahasiswa dan diperbanyak sejumlah peserta seminar. 

6. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke sekretariat program pascasarjana 
Fakultas Farmasi UGM.  
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PETUNJUK BAGI KETUA SIDANG 
 
1. Waktu yang dialokasikan untuk pertanyaan/sanggahan termasuk jawaban adalah 

maksimal: 100 menit.  
2. Pertanyaan/sanggahan bisa disampaikan sekaligus atau satu persatu setelah ada jawaban 

dari mahasiswa. 
3. Bagi penguji pria harap memakai kemeja berdasi/batik, penguji wanita menyesuaikan. 
 
 

PETUNJUK BAGI MAHASISWA  
 
Persiapan administrasi 
1. Menyiapkan tesis lengkap meliputi naskah tesis yang telah dijilid dengan lampiran, 

ringkasan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan naskah publikasi (sesuai dengan 
jumlah penguji ditambah untuk sekretariat program) yang telah disetujui atau 
ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. 

2. Menyerahkan surat berisi usulan penguji Tesis dari Pembimbing yang ditujukan ke 
Pengelola Program (Form Surat Usulan penguji Tesis) dengan menyerahkan draft tesis 
lengkap, bukti kelulusan test TOEFL/AcEPT dan TPA/PAPS, log book yang 
ditandatangani Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, bukti keikutsertaan 
dalam Seminar Tesis (minimal 3  kali),  dan data akademik (KRS, KHS serta bukti 
monitoring Tesis) kepada Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Farmasi UGM. 
Susunan Tim Penguji Tesis dapat berbeda dengan susunan penguji Proposal Tesis. 

3. Koordinasi saat dan lokasi pelaksanaan ujian dengan sekretariat program dan Tim Penguji 
yang sebelumnya telah ditentukan oleh Pengelola Program. 

4. Menyerahkan tesis lengkap dan surat undangan kepada Tim penguji Tesis, paling lambat 
5 (lima) hari kerja terhitung sebelum tanggal sidang ujian. 

5. Membuat materi presentasi (maksimal 20 menit) dan sebaiknya dalam bentuk file power 
point. 

 
Persiapan Sidang Seminar Ujian Proposal Tesis  
1. Bersepatu tertutup dan berpakaian yang sopan, bagi mahasiswa pria memakai kemeja 

berdasi, mahasiswa wanita menyesuaikan. 
2. Siap di lokasi ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai untuk mencek dan mencoba 

perlengkapan presentasi, overhead projector (OHP), slide projector, LCD projector, dan 
sebagainya. 

3. Menyiapkan presentasi selama maksimal 20 menit yang mengandung esensi rencana 
penelitian, meliputi latar belakang penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian, 
keaslian penelitian, arti penting penelitian, garis besar jalannya penelitian, hasil dan 
kesimpulan, ucapan terimakasih dan hal lain terkait penelitian. 

4. Membuat transparansi, slide, atau materi presentasi (sebaiknya dalam bentuk file 
powerpoint) untuk presentasi, bukan copy paste langsung dari halaman tesis. Untuk 
presentasi 20 menit, jumlah transparansi atau slide disarankan tidak melebihi 25 buah. 

5. Nilai ujian tertutup bagi mahasiswa yang tidak dapat menyerahkan perbaikan tesis yang 
telah disahkan Tim Penguji dalam batas waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak 
dilaksanakannya ujian tertutup, dibatalkan dan mahasiswa diwajibkan melakukan ujian 
tertutup Tesis kembali dengan biaya dari mahasiswa yang bersangkutan. 

6. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keikutsertaan sebagai presenter oral dalam 
Seminar Nasional atau Internasional sebagai pengganti Ujian terbuka tesis sebelum 
dilaksanakannya ujian tertutup tesis kepada Pengelola dan Tim Penguji Tesis sesuai 
ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana dengan melampirkan surat keterangan 
dari Panitia Seminar bahwa naskah yang bersangkutan diterima & Leaflet atau Informasi 
terkait Seminar yang akan diikuti. 
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PETUNJUK BAGI KETUA SIDANG UJIAN TERBUKA TESIS 

 
1. Waktu yang dialokasikan untuk pertanyaan/sanggahan termasuk jawaban adalah 

maksimal: 40 menit.  
2. Pertanyaan/sanggahan bisa disampaikan sekaligus atau satu persatu setelah ada jawaban 

dari mahasiswa.                                                                                                                                              
3. Bagi penguji pria harap memakai kemeja berdasi/batik, penguji wanita menyesuaikan. 
 
 

PETUNJUK BAGI MAHASISWA  
 
 
Persiapan administrasi 
1. Menyiapkan tesis lengkap meliputi naskah tesis yang telah dijilid bersama dengan 

lampiran, ringkasan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dan naskah publikasi (sesuai 
dengan jumlah penguji ditambah untuk sekretariat program) yang perbaikannya telah 
disetujui oleh Tim Penguji tesis.  

2. Melakukan koordinasi saat dan lokasi pelaksanaan ujian dengan sekretariat program dan 
Tim Penguji Tesis. 

3. Menyerahkan tesis lengkap dan surat undangan kepada Tim penguji Tesis, paling lambat 
5 (lima) hari kerja terhitung sebelum tanggal sidang ujian. 

4. Membuat materi presentasi (maksimal 20 menit) dan sebaiknya dalam bentuk file power 
point. 

 
 
Persiapan Sidang Seminar Ujian TerbukaTesis  
1. Bersepatu tertutup dan berpakaian yang sopan, bagi mahasiswa pria memakai kemeja 

berdasi, mahasiswa wanita menyesuaikan. 
2. Siap di lokasi ujian minimal 15 menit sebelum ujian dimulai untuk mencek dan mencoba 

perlengkapan presentasi, overhead projector (OHP), slide projector, LCD projector, dan 
sebagainya. 

3. Menyiapkan presentasi selama maksimal 20 menit yang mengandung esensi rencana 
penelitian, meliputi latar belakang penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian, 
keaslian penelitian, arti penting penelitian, garis besar jalannya penelitian, hasil dan 
kesimpulan, ucapan terimakasih dan hal lain terkait penelitian. 

4. Membuat transparansi, slide, atau materi presentasi (sebaiknya dalam bentuk file 
powerpoint) untuk presentasi, bukan copy paste langsung dari halaman tesis. Untuk 
presentasi 20 menit, jumlah transparansi atau slide disarankan tidak melebihi 25 buah. 

5. Nilai ujian tertutup bagi mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan ujian terbuka dalam 
waktu kurang dari 2 (dua) bulan setelah dilaksanakannya ujian tertutup tesis, dibatalkan 
dan mahasiswa diwajibkan melakukan ujian tertutup tesis kembali dengan biaya dari 
mahasiswa yang bersangkutan. 

6. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keikutsertaan sebagai presenter oral dalam 
Seminar Nasional atau Internasional sebagai pengganti Ujian terbuka tesis sebelum 
dilaksanakannya ujian tertutup tesis kepada Pengelola dan Tim Penguji Tesis sesuai 
ketentuan yang berlaku di Program Pascasarjana.  
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