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Universitas Fajar menyelenggarakan Program Studi Magister (S2), yang pelaksanaannya
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, salah satu hal yang perlu
ada adalah terbangunnya sebuah sistem yang standar untuk proses penyelesaian studi.
Guna kelancarannya, maka dibangun sistem standar operasional prosedur (SOP)
penyelesaian studi, mencakup SOP Pembayaran, Penetapan Pembimbing, seminar
proposal tesis, seminar hasil tesis dan ujian hasil. SOP ini disusun antara lain sebagai
bagian dari upaya penjaminan mutu internal Program Pascasarjana.
SOP ini mendeskripsikan prosedur baku, setiap tahapan penyelesaian tesis, unit terlibat
dan pendokumentasian kegiatan. Tahapan yang dimaksud adalah mekanisme proses,
penetapan tim pembimbing, seminar proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis, ujian
hasil tesis.
Definisi
1. Proposal tesis adalah usulan rencana penelitian yang disusun oleh calon peneliti
di bawah bimbingan dosen dalam rangka mengumpulkan data sesuai kaidahkaidah metode ilmiah guna penyusunan tesis
2. Tesis adalah karya

tulis

ilmiah

berkaitan

dengan

masalah

penguasaan/penerapan ilmu, berbentuk karya hasil penelitian lapangan, yang
dilakukan oleh calon magister di bawah arahan pembimbing serta mampu
melaksanakan penyampaian ilmu kepada masyarakat ilmiah lingkungannya.
3. Penelitian tesis adalah kegiatan penelitian ilmiah taat kaidah dengan
menggunakan penalaran rasional dan empirik (deduktif dan induktif) serta
memenuhi kaidah metodologi sesuai disiplin ilmu komunikasi.
4. Pembimbing adalah dosen yang memenuhi pensyaratan tertentu dan ditugasi
oleh

Dekan

Fakultas

Pascasarjana,

Universitas

Fajar

untuk

membimbing/mengarahkan dalam penyusunan tesis dan publikasinya.
5. Seminar hasil penelitian adalah presentasi hasil penelitian terkait masalah yang
dibahas dalam tesis.

6. Seminar Karya Ilmiah adalah presentasi naskah/makalah ilmiah yang akan
dipublikasikan pada jumal ilmiah yang bersumber dari studi kasus atau bagian
dari tesis.
7. Uiian tesis adalah tahapan akhir untuk menilai kemampuan calon magister
dalam mempertahankan substansi tesisnya.
8. Cek plagiasi adalah salah satu tindakan preventif yang dilakukan program
magister ilmu komunikasi agar tidak terjadi tindakan plagiat oleh mahasiswa
dalam menyusun karya ilmiahnya.
Syarat
1. Lulus mata kuliah pada semester satu dan dua.
2. Telah melakukan pembayaran biaya kuliah semester berjalan.
3. Telah mengikuti kegiatan seminar proposal tesis sekurang-kurangnya lima kali
pada program studi sejenis, dibuktikan dengan kartu keikutsertaan seminar.
4. Menunjukkan bukti kegiatan sebagai pemateri dalam seminar ilmiah (sertifikat,
dokumentasi, jurnal atau prosiding). Jika dokumentasi dalam bentuk pemberitaan
di media massa, maka mahasiswa harus menyertakan materi seminarnya dalam
bentuk tulisan ilmiah dengan format jurnal yang telah ditentukan.
Prosedur
1. Mahasiswa melakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan
2. Bagian keuangan akan memvalidasi
3. Mahasiswa mendapatkan KRS dan Formulir pengajuan Judul Penelitian
4. Mahasiswa mendiskusikan judul penelitian bersama ketua program studi.
5. Ketua Program studi akan menentukan dosen pembimbing I dan Pembimbing II
6. Formulir diserahkan ke Bagian Akademik untuk dibuatkan Surat Keputusan
Pembimbingan sekaligus mendapatkan kartu kontrol pembimbingan.
7. Surat Keputusan didistribusikan kepada Pembimbing I, Pembimbing II dan staf
Fakultas sebagai arsip
8. Mahasiswa berkonsultasi dengan tim pembimbing guna menyusun proposal
penelitian sesuai dengan panduan penulisan proposal tesis

Dokumen Terkait
1. Resi Pembayaran
2. Kartu Peserta Seminar
3. Formulir Pengajuan Judul Seminar
4. Surat Keputusan Pembimbingan
5. Kartu Kontrol Pembimbingan
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