
PANDUAN REVISI  

SIDANG PROPOSAL TESIS 

AGUSTUS 2020 

 

Jika Mahasiswa dinyatakan Lulus Sidang Proposal Tesis  : 

Untuk dapat melanjutkan ke Tahap Bimbingan Tesis Gasal 2020/2021 mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang 

Proposal tesis, maka harus mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1. Segera lakukanlah revisi yang sesuai dengan arahan dari dosen penguji dan dosen pembimbing anda, dengan 

melampirkan :  

A. file Proposal Tesis yang sudah ditandai (diberi masukan) oleh masing-masing penguji (jika ada, jika tidak ada 

tunjukan revisi apa yang berubah dari file sebelum sidang proposal)  

B. Dosen penguji akan melakukan cek revisi berdasarkan catatan point (1). 

C. Dosen penguji akan mereview revisi anda 

D. Jika sudah selesai menyatukan revisi kedua dosen penguji, maka mahasiswa melakukan konfirmasi ke Dosen 

Penguji dan Pembimbing melalui email (gunakan email budiluhur) dengan format : 

 

Subject email  : Permohonan Persetujuan Revisi Proposal Tesis 

Content email : 

 

Kepada Yth . Bpk Dr. Abcde., M.Sc 

Selaku Dosen Penguji  

 

Saya yang mengajukan dibawah ini : 

NIM = 1811600123  

Nama             = Nusantara 

Mengajukan Persetujuan Revisi atas Sidang Proposal Tesis pada tangal ( 13/14/15 Agustus 2020) 

Demikian agar dapat diberikan balasan atas email ini, 

 

Terimakasih, 

Attach file Proposal Tesis yang telah direvisi ( 1 file dalam format PDF) 

 

E. Dosen akan memberikan balasan akan email tersebut, dengan jawaban : 

Kepada  

Nama Mahasiswa (NIM) 

Di tempat 

 

Revisi disetujui untuk diserahkan ke sekretariat MKom. 

 

F. Mahasiswa memfoward email tersebut ke email : mkom@budiluhur.ac.id 

G. Mahasiswa upload file proposal tesis ke Gdrive : http://bit.ly/ProposalTesis0320 

 

2. Batas waktu melakukan revisi adalah 28 September 2020 Jika melebihi waktu  yang telah ditentukan, maka 

Program Studi berhak menolak revisi dan nilai yang telah diberikan dibatalkan dan TIDAK DAPAT mendaftar 

untuk Bimbingan tesis Periode September 2020. 

3. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan REVISI Proposal Tesis yang DAPAT mendaftar Bimbingan Tesis pada 

28 September 2020 

4. Format penulisan Proposal Tesis wajib menyesuiakan Panduan proposal Tesis.  

 

------------------------ SELESAI ------------------------------ 

 


