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SURAT EDARAN 
 

Ketua Departemen Biologi - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Nomor : 2917/UN10.F09.11/PK.03/2022 

 
BATAS AKHIR SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL PENELITIAN, DAN UJIAN 

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI DEPARTEMEN BIOLOGI  
SEMESTER GENAP 2021/2022 

 
PS S1 Biologi 
No Kegiatan Batas Akhir 

Pendaftaran 
Batas Akhir 
Pelaksanaan 

1 Seminar Proposal 7 Juni 2022 14 Juni 2022 
2 Seminar Hasil Penelitian 7 Juni 2022 14 Juni 2022 
3 Ujian Skripsi (Ujian Komprehensif) 30 Juni 2022 7 Juli 2022 
4 Yudisium Semester Genap* 21 Juli 2022 - 

 
PS S2 Biologi 
No Kegiatan Batas Akhir 

Pendaftaran 
Batas Akhir 
Pelaksanaan 

1 Seminar Proposal 10 Juni 2022 17 Juni 2022 
2 Seminar Hasil Penelitian 10 Juni 2022 17 Juni 2022 
3 Ujian Tesis 30 Juni 2022 7 Juli 2022 
4 Yudisium Semester Genap* 21 Juli 2022 - 

 
PS S3 Biologi 
No Kegiatan Batas Akhir 

Pendaftaran 
Batas Akhir 
Pelaksanaan 

1 Ujian Disertasi 30 Juni 2022 7 Juli 2022 
2 Yudisium Semester Genap* 21 Juli 2022 - 

*Batas akhir yudisium ini mengacu pada kalender akademik UB di buku pedoman akademik. 
Jika ada perubahan jadwal akan disampaikan menyusul. 
 
1. Berdasarkan surat pemberitahuan Dekan FMIPA No. 606/UN10.F10/TU/2020, maka mahasiswa (S1, S2 dan 

S3) perlu menyiapkan beberapa dokumen untuk pendaftaran yudisium dan wisuda secara daring adalah: 
b) Softcopy pasfoto terbaru dengan latar belakang biru 
c) Pasfoto terbaru ukuran 3x4 cm2 dengan latar belakang biru sebanyak 3 (tiga) lembar (di belakang pasfoto 

ditulis Nama, NIM, Departemen, Prodi, dan Jenjang studi) dan dikirimkan melalui pos/jasa kirim. Pasfoto 
dikirim dalam amplop coklat dengan bagian pojok kanan atas diberi keterangan “Pasfoto Ijazah 
S1/S2/S3” dan dialamatkan ke Kasubbag Akademik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Jl. Veteran, 
Malang 65145. 

d) Naskah skripsi/ tesis/ disertasi dijilid dan diserahkan ke Subbagian Akademik FMIPA.  
2. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar yudisium pada tanggal 21 Juli 2022 diwajibkan melakukan daftar 

ulang di semester Ganjil 2022/2023.  
3. Alur pelaksanaan Seminar Proposal dan SHP S-1 Biologi disampaikan sebagaimana terlampir. 

 
 Malang, 12 Mei 2022 
 Ketua Departemen, 

 
       Prof. Muhaimin Rifa`i, S.Si., Ph.D.Med.Sc 
       NIP. 196806261997021001 



Mahasiswa Admin Pembimbing dan Penguji KPS S-1

Mulai

Meminta persetujuan kepada
KPS S-1 tentang usulan tim

dosen penguji Seminar
Proposal (via whatsapp)*

Memberikan persetujuan
tentang usulan tim dosen
penguji Seminar Proposal

Berkoordinasi dengan
pembimbing dan penguji untuk
menentukan jadwal dan teknis

Seminar Proposal

Pembimbing dan kedua penguji
memberikan persetujuan terkait

waktu pelaksanaan Seminar
Proposal 

Mendaftar sebagai peserta kelas
Seminar Proposal Online PS S1

Biologi melalui Google
Classroom (kode kelas ifswrle)
dan mengisi 2 Google Form**

Mengisi form pendaftaran
Seminar Proposal dan

melakukan upload berkas di
website biologi.ub.ac.id/pkl

Berkoordinasi dengan
admin jurusan terkait teknis

Seminar Proposal yang
akan digunakan

Menghubungi operator zoom
untuk mendapatkan link
zoom Seminar Proposal

Online

Mengirimkan dan
menginformasikan dokumen

Seminar Proposal kepada Tim
Penguji (via email atau

whatsapp) 

Mengirimkan link zoom 
Seminar Proposal Online

kepada Tim Penguji

Tim Penguji memberikan
penilaian melalui

website biologi.ub.ac.id/pkl

Tim Penguji mengirimkan
form permintaan revisi kepada

mahasiswa

Melakukan revisi dan
mengirimkan hasil revisi
kepada pembimbing (2

minggu)

Pembimbing mengirimkan
form telah revisi kepada

admin jurusan

Merekap penilaian
seminar proposal

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL SECARA DARING (ONLINE) PS S1 BIOLOGI 

SELAMA KONDISI TANGGAP DARURAT COVID-19

Selesai

NB:
*) Penguji pertama adalah keputusan dari pembimbing, sedangkan untuk penguji kedua ditanyakan kepada KPS S-1 
    dengan/tanpa usulan dari pembimbing
**) Batas waktu pendaftaran seminar proposal adalah 8 hari sebelum seminar proposal dilaksanakan

Melaksanakan
Seminar Proposal



PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SEMINAR HASIL SECARA DARING (ONLINE) PS S1 BIOLOGI 

SELAMA KONDISI TANGGAP DARURAT COVID-19

Mahasiswa Admin Pembimbing dan Penguji

Mulai

Berkoordinasi dengan pembimbing dan
penguji untuk menentukan jadwal dan

teknis Seminar Hasil

Memberikan persetujuan terkait waktu
pelaksanaan Seminar Hasil

Mendaftar sebagai peserta kelas
Seminar Hasil Online PS S1 Biologi

melalui Google Classroom (kode
kelas unddvop) dan mengisi Google

Form yang telah disediakan*

Mengisi form pendaftaran Seminar
Hasil dan melakukan upload

berkas di website
biologi.ub.ac.id/pkl

Mengirimkan dan
menginformasikan dokumen

Seminar Hasil kepada Tim Penguji 
(via email atau whatsapp) 

Berkoordinasi dengan admin jurusan
terkait teknis Seminar Hasil yang akan

digunakan

Menghubungi operator zoom
untuk mendapatkan link zoom

Seminar Hasil online

Mengirimkan link zoom
Seminar Hasil online
 kepada Tim Penguji

Melaksanakan
Seminar Hasil

Tim Penguji memberikan penilaian
melalui website biologi.ub.ac.id/pkl

Melakukan revisi dan
mengirimkan hasil revisi

kepada pembimbing
(2 minggu)

Merekap penilaian
Seminar Hasil

Selesai

Menghubungi Kepala TU
untuk mendapatkan transkrip

nilai sementara

Pembimbing mengirimkan
form permintaan revisi

kepada mahasiswa

NB:
*) Batas waktu pendaftaran seminar hasil adalah 8 hari sebelum seminar hasil dilaksanakan 



 

Mahasiswa mendownload (dari: ppsmipa.ub.ac.id) dan mengisi 
formulir Permintaan Dosen Penguji

Mahasiswa mengirimkan formulir tersebut kepada Ketua Prodi melalui Email 
atau WA

Ketua Prodi berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing  untuk menentukan 
Dosen Penguji dan mengirimkan kembali formulir tersebut kepada Mahasiswa

Mahasiswa mendownload (dari: ppsmipa.ub.ac.id) dan mengisi 
formulir-formulir Pengajuan Seminar Proposal/Seminar Hasil Penelitian/Ujian 

Tesis

Mahasiswa mengkonfirmasi 
waktu penyelenggaraan Semniar Proposal/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis 

kepada Tim Penguji

Mahasiswa mengirimkan formulir-formuir 
yang harus ditandatangani secara elektronik oleh Tim Penguji melalui Email 

kepada Tim Penguji

DIAGRAM ALIR 
SEMINAR PROPOSAL/SEMINAR HASIL PENELITIAN/UJIAN TESIS 
ONLINE MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FMIPA UB 



 

 

Tim Penguji menandatangani secara elektronik berkas-berkas untuk pendaftaran 
Semniar Proposal/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis dan mengirimkan kembali 

kepada mahasiswa melalui  email atau WA

Mahasiswa mengirimkan file kepada Ketua Prodi:
1. File berkas pendaftaran (dalam bentuk Word) untuk ditandatangani oleh Ketua 

prodi
2. File Naskah Tesis dalam bentuk Pdf atau Latex

Ketua Prodi mengirimkan naskah-naskah tersebut ke Admin Pascasarjana FMIPA 
melalui email pascamipa@gmail.com 

Admin Pascasarjana FMIPA memeriksa semua persyaratan yang dibutuhkan. Jika 
persyaratan sudah terpenuhi admin membuat surat undangan Seminar 

Proposal/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis



 

Pelaksanaan Seminar Proposal*/Seminar Hasil Penelitian/Ujian Tesis
Host: Ketua Tim Penguji/Pembimbing 1 atau petugas yang ditunjuk FMIPA atau 
mahasiswa peserta ujian
Acara: Presentasi mahasiswa (15 menit), Tanya jawab dan saran Tim Penguji (per 
orang maksimal 15 menit)
Setelah selesai Ketua Tim penguji langsung menutup ujian
Pengumuman hasil ujian akan dikirim oleh Ketua Tim Penguji via email atau WA
*untuk seminar proposal juga diikuti 2 mahasiswa lain

Para Penguji mengisi dan menandatangani secara elektronik form Penilaian 
dan form Permintaan Revisi. File form yang sudah diisi dan ditandatangani 

tersebut dikirim ke Ketua Tim Penguji melalui Email atau WA

Ketua Tim Penguji merekap nilai dan mengirimkan hasil penilaian tersebut melalui 
email atau WA (forward)  ke admin pascasarjana CC ketua prodi

Mahasiswa melakukan proses revisi dan menyelesaikannya secara online dalam 
kurun waktu yang telah ditentukan (2 minggu )setelah ujian dilaksanakan



 
 
 
 
 

PELAKSANAAN SEMINAR/UJIAN TAHAPAN DISERTASI SECARA DARING 
(ON LINE) SELAMA KONDISI TANGGAP DARURAT COVID-19 

  

Seminar pra proposal 1 & 2

Ujian kualifikasi

Seminar poposal disertasi 

Seminar kemajuan (progress) 
penelitian disertasi 1 & 2

Seminar hasil penelitian disertasi

Ujian kelayakan naskah disertasi

Ujian akhir disertasi



Mahasiswa mengunduh file form sesuai tahapan ujian/seminar yang akan 
dilakukan dari website https://biologi.ub.ac.id/s3/id/

- Promotor terdiri dari promotor, ko promotor 1 & ko promotor 2
- Penguji terdiri dari penguji 1, penguji 2 & penguji 3, apabila salah satu 
penguji adalah rewier dari luar UB maka tidak perlu ada penguji eksternal

Mahasiswa mengirimkan file form persetujuan ujian/seminar kepada 
promotor & ko promotor serta tim penguji untuk ditandatangani 

/mendapatkan persetujuan 

Promotor & ko promotor serta tim penguji mengirim file form persetujuan 
yang telah ditandatangani kepada mahasiswa (dapat berupa scan atau foto 

lewat email atau whattsApp 

Mahasiswa mengirimkan file form persetujuan ujian/seminar ke email 
ketua program studi S3 untuk mendapatkan persetujuan (tanda tangan) 

dan melampirkan kelengkapan ujian/seminar (naskah dll.)



Ketua program studi S3 mengirimkan file form persetujuan tersebut 
kepada admin pascasarjana Jurusan Biologi (via email 

perwitasari.25@yahoo.com)

Admin Pascasarjana Jurusan Biologi mengirimkan surat undangan 
waktu pelaksanaan ujian/seminar dan kelengkapannya (naskah, 
form penilaian, form berita acara dan form terkait) serta link zoom 
kepada promotor dan ko promotor serta tim penguji (via e mail)

Admin Pascasarjana Jurusan Biologi mengirimkan surat undangan 
ke mahasiswa (via e mail atau whattsApp mahasiswa)

Masing-masing penguji mengirimkan file form penilaian yang telah 
ditanda tangani kepada ketua sidang/ketua tim penguji. File berita 

acara pelaksanaan tahapan ujian seminar disertasi diisi dan 
ditandatangani oleh ketua sidang

Ketua sidang/ketua tim penguji merekapitulasi hasil pelaksanaan tahapan 
ujian/seminar disertasi



Ketua sidang/ketua timpenguji mengirimkan file form permintaan revisi 
kepada mahasiswa

Mahasiswa merevisi file naskah disertasi sesuai dengan saran 
dan masukan dari tim dosen penguji dalam waktu dua minggu

Mahasiswa mengirimkan file naskah ujian tahapan disertasi 
yang telah direvisi dan form bukti telah melaksanakan revisi 

untuk ditandatangani oleh promotor dan ko promotor

Mahasiswa mengirimkan bukti telah melaksanakan revisi 
kepada admin pascasarjana jurusan biologi disertai file naskah 
ujian/seminar tahapan disertasi yang telah ditandatangani oleh 

promotor & ko promotor

Promotor & ko promotor menandatangani file naskah ujian/seminar 
disertasi yang telah direvisi



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mengirimkan file naskah ujian/seminar tahapan disertasi (lembar 
pengesahan telah ditandatangani oleh promotor & ko promotor) ke admin 

pascasarjana (lewat email atau whattsApp)

Mahasiswa mengirimkan naskah disertasi dalam bentuk jilid (hardcopy) ke admin 
pascasarjana dan operator fakultas apabila situasi dan keadaan sudah normal

Admin pascasarjana jurusan biologi memberikan berkas softcopy (file naskah 
disertasi dan file berita acara pelaksanaan ujian tahapan disertasi) kepada kasubag 

akademik untuk diteruskan ke operator fakultas


