
 
SOP Pengajuan Seminar dan Sidang Tesis MKM FKM UMJ Melalui Video 

Conference Selama Masa Pandemi Covid-19 

 

I. Seminar Proposal Tesis MKM 

Syarat Pengajuan 

 Mengisi secara online unduh format formulir pendaftaran sidang proposal/hasil 

yang harus diisi langsung oleh mahasiswa dan TTD Pembimbing 

 Menyiapkan 1 file draft proposal yang sudah disetujui oleh pembimbing dalam 

bentuk .doc atau .pdf dengan maks ukuran 10 MB dan format nama “Proposal Nama 

NPM” 

 Menyiapkan 1 file lampiran bukti pembayaran sampai semester berlangsung dengan 

maks ukuran 10 MB dan format nama “Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file hasil scan buku konsultasi bimbingan dengan rincian bimbingan 

minimal sebanyak 4x dalam bentuk .pdf maks ukuran 10 MB dan format nama “Buku 

Bimbingan Nama NPM” 

 Menyiapkan dua opponent/penyanggah yang sudah dikonfirmasi sebelumnya 

 Unggah seluruh persyaratan secara online pada pendaftaran sidang tesis 

 Mengirimkan berkas ke Sekretariat FKM UMJ : 1. Draft Proposal Tesis yang sudah di 

jilid (jilid biasa); 2. Formulir Pendaftaran yang sudah di TTD   

 Jadwal akan diinfokan selambat-lambatnya 2 pekan setelah pengajuan oleh 

sekretariat MKM FKM UMJ 

 

Sistem Pelaksanaan Sidang Online 

 Mahasiswa sudah mendapatkan jadwal sidang 

 Membuka video conference sesuai jadwal sidang melalui e-learning pada laman 

https://fkm.umj.ac.id/  

 Mahasiswa log in sesuai username dan password yang sudah dikonfirmasi bagian 

sekretariat sebelumnya 

 Seminar Proposal dilakukan secara terbuka bersama admin akademik MKM sebagai 

host kemudian dipimpin oleh pembimbing selama proses pelaksanaan sidang 

dengan 1 dosen penguji dan 2 opponent 

 Bagi opponent dapat mengisi data sebagai opponent / penyanggah 

 Setelah pelaksanaan ujian (diskusi dan tanya jawab), maka mahasiswa akan 

dikeluarkan dari  video conference sementara oleh host untuk proses penilaian 

 Mahasiswa dapat melihat cara pengajuan sidang oline pada tutorial sidang online 

 

 

  

https://fkm.umj.ac.id/


 
II. Seminar Hasil Tesis MKM 

Syarat Pengajuan 

 Mengisi secara online unduh format formulir pendaftaran sidang proposal/hasil 

yang harus diisi langsung oleh mahasiswa dan TTD Pembimbing 

 Menyiapkan 1 file draft sidang hasil yang sudah disetujui oleh pembimbing-penguji 

dalam bentuk .doc atau .pdf dengan maks ukuran 10 MB dan format nama “Hasil 

Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file lampiran bukti pembayaran sampai semester berlangsung dengan 

maks ukuran 10 MB dan format nama “Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file hasil scan buku konsultasi bimbingan dengan rincian bimbingan 

minimal sebanyak 6x dalam bentuk .pdf maks ukuran 10 MB dan format nama “Buku 

Bimbingan Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file maks ukuran 10 MB dengan hasil etik sesuai judul penelitian 

dalam format “Etik Nama NPM” 

 Menyiapkan dua opponent/penyanggah yang sudah dikonfirmasi sebelumnya 

 Unggah seluruh persyaratan secara online pada pendaftaran sidang tesis 

 Mengirimkan berkas ke Sekretariat FKM UMJ : 1. Draft Proposal Tesis yang sudah di 

jilid (jilid biasa); 2. Formulir Pendaftaran yang sudah di TTD; 3. Hasil Etik   

 Jadwal akan diinfokan selambat-lambatnya 2 pekan setelah pengajuan oleh 

sekretariat MKM FKM UMJ 

 

Sistem Pelaksanaan Sidang Online 

 Mahasiswa sudah mendapatkan jadwal sidang 

 Membuka video conference sesuai jadwal sidang melalui e-learning pada laman 

https://fkm.umj.ac.id/  

 Mahasiswa log in sesuai username dan password yang sudah dikonfirmasi bagian 

sekretariat sebelumnya 

 Seminar Hasil dilakukan secara terbuka bersama admin akademik MKM sebagai host 

kemudian dipimpin oleh pembimbing selama proses pelaksanaan sidang dengan 1 

dosen penguji dan 2 opponent 

 Bagi opponent dapat mengisi data sebagai opponent / penyanggah 

 Setelah pelaksanaan ujian (diskusi dan tanya jawab), maka mahasiswa akan 

dikeluarkan dari  video conference sementara oleh host untuk proses penilaian 

 Mahasiswa dapat melihat cara pengajuan sidang oline pada tutorial sidang online 

 

  

https://fkm.umj.ac.id/


 
III. Sidang Akhir Tesis MKM 

Syarat Pengajuan 

 Mengisi secara online unduh format formulir pendaftaran sidang akhir yang harus 

diisi langsung oleh mahasiswa dan TTD Pembimbing 

 Menyiapkan 1 file draft sidang akhir yang sudah disetujui oleh pembimbing-penguji 

dalam bentuk .doc atau .pdf dengan maks ukuran 10 MB dan format nama “Tesis 

Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file lampiran bukti pembayaran sampai semester berlangsung dengan 

maks ukuran 10 MB dan format nama “Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file hasil scan buku konsultasi bimbingan dengan rincian bimbingan 

minimal sebanyak 8x dalam bentuk .pdf maks ukuran 10 MB dan format nama “Buku 

Bimbingan Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file maks ukuran 10 MB dengan hasil etik sesuai judul penelitian 

dalam format “Etik Nama NPM” 

 Menyiapkan 1 file maks 10 MB sertifikat lulus TOEFL dengan skor minimal 450 dalam 

format “TOEFL Irna Hasanah” 

 Menyiapkan 1 file maks 10 MB ijazah S1 dengan format “Ijazah S1 Irna Hasanah 

2019970090” dan kartu tanda mahasiswa dengan format “KTM Irna Hasanah 

2019970090” 

 Unggah seluruh persyaratan secara online pada pendaftaran sidang tesis 

 Mengirimkan ke Sekretariat FKM UMJ: 1. Draft Tesis yang sudah di jilid (jilid biasa); 

2. Formulir Pendaftaran yang sudah di TTD; 3. Hasil Etik; 4. Buku Bimbingan; 5. 

TOEFL; 6. Legalisir Ijasah S1; 7. Pasfoto hitam putih ukuran : 4x6 sebanyak 6 lembar 

(sesuai kriteria foto ijasah); 8. Foto Copy KTM 

 Jadwal akan diinfokan selambat-lambatnya 2 pekan setelah pengajuan oleh 

sekretariat MKM FKM UMJ 

 

Sistem Pelaksanaan Sidang Online 

 Mahasiswa sudah mendapatkan jadwal sidang 

 Membuka video conference sesuai jadwal sidang melalui e-learning pada laman 

https://fkm.umj.ac.id/  

 Mahasiswa log in sesuai username dan password yang sudah dikonfirmasi bagian 

sekretariat sebelumnya 

 Sidang akhir tesis dilakukan secara tertutup bersama admin akademik MKM sebagai 

host kemudian dipimpin oleh pembimbing selama proses pelaksanaan sidang 

dengan 3 dosen penguji 

 Setelah pelaksanaan ujian (diskusi dan tanya jawab), maka mahasiswa akan 

dikeluarkan dari  video conference sementara oleh host untuk proses penilaian 

 Mahasiswa dapat melihat cara pengajuan sidang oline pada tutorial sidang online 

  

https://fkm.umj.ac.id/


 
 

KRITERIA/ FORMAT FOTO IJASAH 

 

Syarat Foto Ijasah : 

 Kertas Foto Doff 

 Foto Hitam Putih (Background Tidak Berwarna Putih) 

 Ukuran Foto 4 x 6 (3.8 x 5.6 cm) sebanyak 6 lembar 

 Tidak Berkacamata 

 Tidak Kelihatan Gigi 

 

Pria Wanita 

1. Memakai Jas 
2. Memakai Kemeja Putih 
3. Memakai Dasi (boleh bercorak) 
4. Rambut Rapih 

1. Memakai Blazer 
2. Mamakai Baju Putih 
3. Jilbab Berwarna Polos Tidak 

Bercorak 
4. Jika Tidak Berjilbab Rambut Rapih 

Kelihatan Daun Telinga 

 

 

Note : *) Jika Format tidak sesuai akan dikembalikan 

 

 

 

 


