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1.  MAGISTER TEKNIK SIPIL 
 
 
1.1.   Deskripsi 
Seiring dengan bertambahnya jumlah proyek konstruksi berikut 
kompleksitasnya baik di bidang teknik maupun manajerial, maka 
peningkatan pendidikan yang lebih tinggi senantiasa menjadi 
tuntutan masyarakat dalam menghadapi tantangan di era global. 
Untuk menjawab tuntutan ini, Program Studi Magister Teknik Sipil  
(MTS) didirikan pada tahun 1996 dengan Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 486/DIKTI/Kep/1995. Program ini 
dirancang untuk menyediakan pendidikan jenjang magister (S2) di 
bidang teknik sipil yang berkualitas, baik secara akademik dan 
profesional dengan tujuan meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusia dan kesempatan berkarier sebagai insinyur profesional. 
Saat ini, program studi MTS terakreditasi oleh Badan Akreditasi 
Nasional dengan SK No. 5080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2020, dengan 
peringkat B. 
 
1.2.   Visi  
Menjadi program studi teknik sipil jenjang magister (S2) yang didasari 
pada nilai-nilai Kristiani berperan aktif membentuk sumber daya 
manusia sehingga memiliki landasan keilmuan teknik sipil yang 
kokoh, handal, mandiri, peduli serta mampu berkiprah dalam 
pembangunan di tingkat regional maupun global.   
 
1.3.  Misi 
Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan keilmuan 
teknik sipil, mandiri, peduli serta profesional dalam industri 
konstruksi, teknologi bangunan, dan bisnis properti dengan 
berlandaskan nilai-nilai Kristiani.   
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1.4.  Tujuan  
Dengan mengacu pada visi dan misi, Program Studi MTS memiliki 
tujuan:  

 Membekali peserta program dengan ilmu pengetahuan teknik 
sipil yang terpadu khususnya dalam bidang studi manajemen 
konstruksi, rekayasa struktur, dan rekayasa geoteknik, agar 
lulusan mampu mengimplementasikan bekal ilmunya dalam 
menghadapi problem nyata di dunia industri konstruksi.   

 Membekali peserta program dengan kemampuan mengantisipasi 
tantangan dan perkembangan dunia industri konstruksi.   

 
1.5.  Profil Lulusan 
Lulusan Program Studi MTS dipersiapkan untuk dapat menjadi:  

 Kontraktor bangunan 

 Konsultan manajemen konstruksi  

 Konsultan perencana struktur bangunan  

 Konsultan perencana geoteknik 

 Developer real estate 

 Appraiser aset bangunan 

 Akademisi 
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2.  KETENTUAN DASAR 
 
 
2.1.  Perkuliahan 
a. Kurikulum 

Semester 1 Mahasiswa (Gasal atau Genap)  } } 
Semester 2 Mahasiswa (Gasal atau Genap) }     
Semester 3 Mahasiswa (Gasal atau Genap) } 
Semester 4 Mahasiswa (Gasal atau Genap) }  

   
 

 
Semester 

 

Mata Kuliah 
(Manajemen Proyek Bangunan) 

 
SKS 

Semester 
Gasal 

Leadership 3 

15 

Economic Decision Analysis in Construction 3 

IT in Construction 3 

Construction Project Administration 3 

Total Quality Management in Construction 3 

Semester 
Genap 

Legal Concepts and Construction Contracts 3 

15 

Construction Management  3 

Systems Analysis in Construction 3 

Financial Management in Construction 3 

Mata Kuliah Pilihan 3 

Semester 
Gasal 

Statistics and Research Methodology  3 3 

Thesis 6 

6 Semester 
Genap 

Thesis 6 

 Total SKS  39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesis  
6 sks 

Kuliah  
33 sks 
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Mata Kuliah 
(Manajemen Proyek Properti) 

SKS 

Semester 
Gasal 

Leadership 3 

15 

Economic Decision Analysis in Construction 3 

IT in Construction 3 

Real Estate Development 3 

Appraisal  3 

Semester 
Genap 

Legal Concepts and Construction Contracts 3 

15 

Systems Analysis in Construction 3 

Real Estate Finance 3 

Property Management 3 

Mata Kuliah Pilihan 3 

Semester 
Gasal 

Statistics and Research Methodology 3 3 

Thesis 6 

6 Semester 
Genap 

Thesis 6 

 Total SKS  39 

   

Semester 
Mata Kuliah 

(Rekayasa Struktur) 
SKS 

Semester 
Gasal 

Leadership 3 

15 

Economic Decision Analysis in Construction 3 

IT in Construction 3 

Advanced Steel Structures 3 

Advanced Concrete Technology 3 

Semester 
Genap 

Advanced Concrete Structures 3 

15 

Finite Elements 3 

Structural Dynamics 3 

Tall Buildings 3 

Mata Kuliah Pilihan 3 

Semester 
Gasal 

Statistics and Research Methodology  3 3 

Thesis 

6 6 Semester 
Genap 

Thesis 

Total SKS  39 
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Mata Kuliah Pilihan sks 

General Management 3 

Information Literacy 3 

Applied Multivariate Analysis and Structural Equation 
Modeling 

3 

Building Construction Methods and Technology 3 

HVAC and Building Service Systems 3 

Quantity Surveying 3 

Experimental Methods in Structural Engineering 3 

Intro to Geotechnical and Structural Earthquake Engineering 3 

Geoenvironmental Engineering 3 

Underground Excavation and Tunneling 3 

Soil Dynamics and Earthquake Engineering 3 

Engineering Geology 3 

Forensic Engineering, Structural Evaluation, and Retrofitting 
of Structures 

3 

Continuum Mechanics 3 

Mata Kuliah Pilihan akan dibuka bila peminat lebih dari 5 orang 

Semester 
Mata Kuliah 

(Rekayasa Geoteknik) 
SKS 

Semester 
Gasal 

Leadership 3 

15 

Economic Decision Analysis in Construction 3 

IT in Construction 3 

Soil Mechanics and Testing 3 

Soil Engineering Design 3 

Semester 
Genap 

Advanced Foundation Engineering and 
Design 

3 

15 

Ground Improvement Technique & 
Geosynthetics 

3 

Earth Structures 3 

Mata Kuliah Pilihan 3 

Mata Kuliah Pilihan 3 

Semester 
Gasal 

Statistics and Research Methodology 3 3 

Thesis 6 
6 

Smt Genap Thesis 6 

 Total sks  39 
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b. Pendaftaran rencana studi dilaksanakan pada setiap awal 
semester secara online di http://sim.petra.ac.id. Perubahan 
rencana studi dapat dilakukan paling lambat satu minggu setelah 
kuliah dimulai. 

 
c. Peserta berhak mengikuti ujian bila memenuhi syarat 

administratif dan memenuhi kehadiran minimum 75% dari jumlah 
tatap muka/mata kuliah. 

 
d. Skala dan konversi nilai pada pemberian nilai akhir untuk mata 

kuliah dan tesis adalah:  
A = > 85.5 – 100  (istimewa) 
B+ = > 75.5 – < 85.5 (baik sekali) 
B = > 68.5 – < 75.5 (baik) 
C+ = > 60.5 – < 68.5 (cukup baik) 
C = > 55.5 – < 60.5 (cukup) 
D = > 40.5 – < 55.5 (kurang) 
E = > 0 – < 40.5 (sangat kurang) 
 

e. Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi angket evaluasi mata 
kuliah/dosen pada setiap akhir semester perkuliahan. Angket 
harus diisi dengan benar agar dapat  berfungsi sebagai evaluasi 
dari mahasiswa untuk memperbaiki kualitas mengajar dosen.  
 

2.2.  Tesis 
Penjelasan tentang persyaratan pengambilan tesis dan pedoman 
penyusunannya ada pada Bab 3 dan Bab 4 dari panduan ini dan Buku 
“Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Mahasiswa UK Petra Tahun 2021” 
(di http://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf).   

 Tesis dibimbing oleh satu atau dua orang Dosen Pembimbing 
dengan didampingi oleh tiga atau dua orang Dosen sebagai 
anggota komite tesis. 

 Topik tesis harus sesuai dengan bidang studi yang dipilih.   

 Pendaftaran tesis dilakukan pada awal semester ke-3.  
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Meskipun demikian, mahasiswa dapat mulai menjajaki topik tesis 
dengan calon dosen pembimbing sejak awal masuk di program 
studi MTS.  
 

Tahapan kegiatan tesis meliputi: 
a.  Seminar Proposal Tesis 
b.  Seminar Tesis / Seminar Progress 
c.  Ujian Akhir Tesis 

 
a. Seminar Proposal Tesis 

 Tata Tulis dan format tesis sudah harus diikuti dan dibahas sejak 
penulisan Proposal Tesis, tidak menunggu pada waktu Ujian Akhir 
Tesis. 

 Apabila menggunakan data kuesioner, kuesioner harus sudah 
selesai disusun pada waktu Seminar Proposal Tesis. 

 Pemilihan Komite Tesis haruslah yang ilmunya sebidang dan bisa 
diusulkan oleh Dosen Pembimbing Tesis. 

 Durasi Seminar Proposal Tesis adalah 60 – 90 menit. 

 Seminar Proposal Tesis bersifat terbuka, boleh dihadiri oleh 
mahasiswa dan dosen program studi MTS. 

 Tujuan Seminar Proposal Tesis: 
- untuk menilai bobot dan skala penelitian 
- untuk menilai kesiapan peneliti terhadap materi pendukung 
dalam pelaksanaan penelitian 

 Perbaikan/revisi proposal tesis harus dikumpulkan ke Sekretariat 
Program Studi MTS paling lambat 2 (dua) minggu setelah Seminar 
Proposal Tesis selesai dilaksanakan. 

 
b. Seminar Tesis / Seminar Progress 

 Durasi Seminar Tesis adalah 90 – 120 menit. 

 Seminar Tesis / Seminar Progress bersifat terbuka, boleh dihadiri 
oleh mahasiswa dan dosen program studi MTS. 

 Undangan kepada pihak industri dapat diberikan atas usul 
mahasiswa dengan persetujuan Dosen Pembimbing Tesis. 
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 Tujuan Seminar Tesis adalah untuk menerima masukan dari 
anggota Komite Tesis dan masyarakat ilmiah baik itu mahasiswa 
dan dosen program studi MTS atau pihak industri terkait. 

 Perbaikan/revisi Tesis dari Seminar Tesis harus dikumpulkan ke 
Sekretariat Program Studi MTS paling lambat 2 (dua) bulan setelah 
Seminar Tesis selesai diadakan. 
 

c. Ujian Akhir Tesis 

 Durasi Ujian Akhir Tesis adalah 90 – 120 menit. 

 Ujian Akhir Tesis bersifat tertutup. 

 Tujuan Ujian Akhir Tesis adalah untuk menilai hasil karya 
penelitian secara keseluruhan. 

 Penilaian pada Ujian Akhir Tesis meliputi:  
- Materi      50%  
- Metodologi Penelitian    30%  
- Teknik Penulisan Ilmiah dan Penyajian  20% 
Persentase nilai antara Dosen Pembimbing, Ketua Dosen Penguji 
dan Anggota Dosen Penguji dibagi sama rata. 
 

2.3.  Keterlambatan Tesis 
Keterlambatan studi karena tesis yang belum selesai:  
a. Jalur full time: bisa diperpanjang dengan membayar biaya daftar 

ulang tesis sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 
perpanjangan waktu setiap satu semester. 

b. Jalur part time: bisa diperpanjang dengan membayar biaya daftar 
ulang tesis sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 
perpanjangan waktu setiap satu semester. 

c. Mahasiswa hanya dapat memperpanjang waktu penyusunan tesis 
untuk judul yang sama dengan mengisi formulir Progress Report 
yang disetujui oleh Dosen Pembimbing. 

d. Jika sampai 6 semester (tiga tahun) semenjak diterima menjadi 
mahasiswa belum menyerahkan proposal penelitian tesis, maka 
mahasiswa itu diberhentikan studinya (D.O.).   

e. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan kuliah dan/atau tesis 
akan diterminasi dengan memperoleh sertifikat. 
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f. Batas maksimum masa studi pada program studi MTS adalah 
empat tahun  (empat puluh delapan bulan) berlaku untuk jalur full 
time maupun jalur part time. 

 
2.4.  Syarat Kelulusan: 
a. Memperoleh IPK minimum 3.00   
b. Memenuhi syarat tentang publikasi karya tulis ilmiah minimum 

pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. 
c. Mempunyai nilai English Proficiency Test (EPT, setara dengan 

paper-based TOEFL) minimum 500, yang ditunjukkan oleh salah 
satu bukti berikut:   

 Hasil EPT saat seleksi masuk Program Studi Magister Teknik 
Sipil UK Petra.   

 Hasil EPT pada saat tercatat sebagai mahasiswa Program Studi 
Magister Teknik Sipil UK Petra.   

 Nilai TOEFL (paper-based, computer-based, internet-based) 
atau TOEIC atau IELTS yang diperoleh melalui penyelenggara 
resmi (authorized centre), yang masih dalam tanggal yang 
berlaku, dengan memperhatikan ketentuan sbb.: 
o Nilai minimum paper-based TOEFL: 500 
o Nilai minimum computer-based TOEFL: 152 
o Nilai minimum internet-based TOEFL: 53  
o Nilai minimum TOEIC: 503 
o Nilai minimum IELTS: 5.0 

 
2.5.  Syarat Publikasi Karya Tulis Ilmiah 
Sebelum menyelesaikan studi, mahasiswa berkewajiban untuk 
mempublikasikan minimum 1 (satu) buah makalah atau karya tulis 
ilmiah berdasarkan hasil studi atau penelitian yang dilakukannya 
selama kuliah atau tesis.  Publikasi ini dapat ditujukan kepada (nomor 
urut berdasarkan prioritas): 
a. Jurnal Internasional yang memiliki Impact Factor.   
b. Jurnal Internasional Terindeks Scopus atau Web of Science.   
c. Jurnal Internasional.   
d. Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta.   
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e. Jurnal on-line “Advances in Civil Engineering and Sustainable 
Architecture”  http://publication.petra.ac.id/index.php/ACESA 

f. Jurnal on-line “Dimensi Utama Teknik Sipil” 
http://duts.petra.ac.id/index.php/duts 

  

http://publication.petra.ac.id/index.php/ACESA


 

11 
Magister Teknik Sipil 

3.  PROSEDUR TESIS 
 
 

Prosedur tesis yang diawali dengan pendaftaran rencana studi (PRS) 
sampai dengan pengumpulan tesis disajikan dalam bentuk flowchart 
seperti terlihat pada Gambar 1, contoh-contoh form yang diperlukan 
juga disajikan pada Lampiran sebagai bahan informasi bagi 
mahasiswa. Masing-masing tahapan prosedur tersebut dijelaskan 
pada sub bab dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Tesis (1) 
 

 

Tidak 

Pembimbing 

PRS Tesis (1) 
Lampiran 2 

Seminar Proposal 
Tesis 

Lembar Kontrol 
Lampiran 1 

Topik Tesis 

1 

Disetujui? 

Proposal Tesis 

Selesai? 

Catatan 
Bimbingan Tesis  

Lampiran 9 

Progress 
Report 

Lampiran 4,9 

Komite Tesis  

Tidak 

Ya 

Ya 
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Tesis (2) 
  

1 

PRS Tesis (2) 
Lampiran 2 

Penyusunan Tesis 

Siap Diuji? 

Seminar Tesis  
Lampiran 5 

Ujian Akhir Tesis 
Lampiran 6 

Lulus? 

Pengumpulan Perbaikan Tesis 
Lampiran 7, 8 

Selesai 

Surat Permohonan 

Progress Report 
Lampiran 4,9 

 

Komite  
Tesis  

Tidak 

Tidak 

Ya 

Ya 

Surat Permohonan 

Progress Report 
Lampiran 4,9 
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3.1. Pembimbing dan Judul Tesis 
Sambil mengikuti kuliah pada semester kedua, mahasiswa sudah 
dapat mulai menentukan topik rencana tesis yang akan diteliti.  Pada 
semester ketiga, mahasiswa dapat menghubungi calon dosen 
pembimbing sesuai dengan topik tesis yang diminati. Selanjutnya, 
mahasiswa dapat berdiskusi dengan calon dosen pembimbing 
beserta penjadwalan asistensinya.   
Proses bimbingan dicatat mulai PRS tesis (semester ketiga) pada buku 
Catatan Bimbingan Tesis (contohnya di Lampiran 9)  yang merupakan 
catatan baik bagi mahasiswa maupun dosen pembimbing tentang 
perkembangan yang telah dicapai (buku ini dikumpulkan dua bulan 
sekali untuk dievaluasi oleh Ketua Program Studi Magister Teknik 
Sipil).  Masing-masing mahasiswa dapat menentukan sendiri jadwal 
konsultasi dengan dosen pembimbingnya. Rangkuman hasil 
konsultasi yang dilakukan dicatat dalam Lembar Berita Acara 
(Lampiran 3) 
 
3.2. Lembar Kontrol 
Pada saat pendaftaran tesis (1) atau selambat-lambatnya satu bulan 
masa bimbingan tesis, mahasiswa dengan diketahui oleh dosen 
pembimbing mengisi topik tesis serta nama dosen pembimbing 
(Lampiran 1) dan menyerahkannya ke Sekretariat Program Studi 
Magister Teknik Sipil.  
 
3.3. Pendaftaran Rencana Studi (PRS) Tesis 
Tesis didaftarkan setiap semester kuliah dengan mengisi input ke 
http://sim.petra.ac.id.  Semester pengambilan Tesis perlu 
dicantumkan, misalnya: Tesis (1), Tesis (2) dan seterusnya.  Untuk 
melaksanakan Pendaftaran Rencana Studi (PRS) tesis ini, para 
mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat berikut: 
a. Semua mata kuliah telah diambil saat pengambilan tesis, kecuali 

mata kuliah pilihan yang merupakan bagian dari kurikulum, 
mengulang mata kuliah, dan/atau mendapatkan persetujuan dari 
Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil. 

http://sim.petra.ac.id/
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b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) seluruh mata kuliah yang diambil 
harus memenuhi syarat yudisium (IPK > 3.00). 

c. Topik tesis yang tidak sesuai dengan konsentrasi studi yang 
diambil, harus ditunjang dengan mata kuliah yang sesuai dengan 
topik tesis sebanyak 50 % dari mata kuliah yang berasal dari 
konsentrasi studi yang sesuai dengan tesis. 

d. Menyerahkan lembar kontrol (lihat sub bab 3.2) yang diserahkan 
paling lambat satu bulan sejak bimbingan tesis berjalan ke 
Sekretariat Program Studi Magister Teknik Sipil. 

 
3.4. Komite Tesis 
Komite tesis yang terdiri dari dosen-dosen yang mempunyai bidang 
pengetahuan yang sama dengan judul penelitian akan ditentukan 
setelah lembar kontrol tesis dikumpulkan oleh mahasiswa. 
Selanjutnya, dibentuklah “Komite Tesis” yang beranggotakan dosen 
pembimbing dan dosen penguji tesis. 
Evaluasi yang dilakukan oleh komite tesis pada proses tesis di 
semester pertama adalah Seminar Proposal Tesis dengan ketentuan 
penyusunan pada bab 4.  Sedangkan pada proses tesis di semester 
kedua, dilakukan evaluasi sebanyak dua kali, yaitu Seminar Tesis 
(Seminar Progress) dan Ujian Akhir Tesis. 

 
3.5. Proposal Tesis 
Proposal tesis merupakan hasil utama dari proses tesis di semester 
pertama yang selanjutnya dipresentasikan secara luas dan terbuka 
dalam Seminar Proposal Tesis. Proposal tesis terdiri atas Bab 1 
Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, dan Bab 3 Metodologi 
Penelitian. Draft Proposal Tesis untuk maju Seminar Proposal Tesis 
maksimal dikumpulkan pada hari Senin di minggu ke-12 dari 
semester berjalan. 
Mahasiswa menyerahkan draft proposal tesis yang telah ditanda 
tangani oleh dosen pembimbing (dan dijilid mika putih) kepada 
Sekretariat Program Studi Magister Teknik Sipil sebanyak rangkap 
lima. Mahasiswa mempresentasikan proposal tesis yang telah dibuat 
di dalam suatu seminar di depan para dosen pembimbing, komite 
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tesis, dan mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas 
Kristen Petra.   
Mahasiswa harus menyempurnakan proposal tesis yang telah 
dipresentasikan berdasarkan masukan dari seminar paling lambat 2 
(dua) minggu setelah Seminar Proposal Tesis diadakan. Revisi 
proposal tesis tersebut diserahkan kepada Sekretariat Program Studi 
Magister Teknik Sipil sebanyak rangkap lima.  
 
3.6. Laporan Kemajuan (Progress Report) 
Pada akhir setiap semester, mahasiswa diwajibkan melaporkan 
kemajuan dari tesis yang sedang dalam proses pengerjaan (terutama 
bagi mahasiswa yang belum bisa menyelesaikan tesis pada semester 
yang sama). 
Progress Report terdiri dari dua bagian utama yang masing-masing 
perlu diisi oleh mahasiswa, dosen pembimbing dan Ketua Program 
Studi Magister Teknik Sipil (Lampiran 4). 
 
3.7. Penyusunan Tesis 
Tesis merupakan laporan dari penelitian yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa, baik studi literatur maupun pengumpulan data dan 
analisisnya.  Adapun, pedoman penyusunan dan tata cara penulisan 
tesis dapat dilihat pada bab 4. 

 
3.8. Keterlambatan Tesis 
Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan dalam waktu masa 
tesis yang sudah ditetapkan, diwajibkan untuk mendaftarkan ulang 
tesisnya pada semester berikutnya serta melengkapinya dengan 
Progress Report sebagai Lampiran. Mahasiswa dalam hal ini 
diwajibkan juga untuk membuat surat permohonan tambahan waktu 
penyelesaian tesis. 
Biaya tambahan untuk perpanjangan satu semester yang perlu 
dibayarkan untuk mahasiswa jalur full time dan part time adalah 
sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). 
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3.9. Pendaftaran Seminar Tesis dan Ujian Akhir Tesis 
Mahasiswa yang tesisnya telah dinyatakan siap  untuk diuji oleh 
Dosen Pembimbing, harus mengisi form Pendaftaran Seminar Tesis 
(Seminar Progress) dan Ujian Akhir Tesis (Lampiran 5) serta mengisi 
form Persetujuan Ujian Akhir Tesis (Lampiran 6) yang menyatakan 
bahwa tesis tersebut merupakan hasil karya asli, yang belum pernah, 
sebagian atau seluruhnya, diserahkan untuk mendapatkan gelar 
akademik yang lain.  
Jumlah berkas yang dikumpulkan berupa draft tesis adalah sebanyak 
5 (lima) berkas. Seluruh berkas tersebut diberikan saat mahasiswa 
mendaftar Seminar Tesis.  
Seminar Tesis (Seminar Progress) dan Ujian Akhir Tesis hanya bisa 
diselenggarakan bila administrasi akademik dan keuangan telah 
dipenuhi oleh mahasiswa.  Secara akademik, mahasiswa harus telah 
menyelesaikan semua mata kuliah yang wajib diambil dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) yang diraih harus memenuhi syarat yudisium 
(IPK > 3.00).  
 
3.10. Seminar Tesis (Seminar Progress) 
Sebelum Ujian Akhir Tesis dilaksanakan, diadakan Seminar Tesis atau 
Seminar Progress yang membahas isi tesis sesuai dengan masukan 
yang didapatkan saat Seminar Proposal.  Seminar terbuka ini dapat 
dihadiri oleh para mahasiswa, dosen Program Studi Magister Teknik 
Sipil,  para anggota komite tesis, dan alumni/praktisi yang tertarik 
atau terkait dalam penelitian yang disajikan. Draft tesis untuk 
Seminar Tesis terdiri atas Bab 1 sampai Bab 3 dari Proposal Tesis 
ditambah dengan sebagian atau seluruh dari Bab 4 Hasil Analisis dan 
Pembahasan. 
Bila para dosen penguji merasa kualitas tesis masih belum layak 
untuk diseminarkan, maka para dosen penguji diminta 
mengembalikan dan memberi komentar-komentar yang 
menyebabkan dosen penguji mengambil kesimpulan tersebut. 
Para hadirin dalam seminar diberi kesempatan secara terbatas untuk 
menyampaikan pertanyaan dan masukan. Moderator Seminar Tesis 
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adalah dosen pembimbing dari mahasiswa yang menyusun tesis, 
sedangkan notulis dipilih oleh mahasiswa tesis. 
Perbaikan tesis yang didasarkan dari masukan yang didapatkan pada 
saat Seminar Tesis merupakan cikal bakal tesis yang siap diuji akhir. 
Tesis yang telah diperbaiki tersebut dikumpulkan ke Sekretariat 
Program Studi Magister Teknik Sipil sejumlah 5 (lima) eksemplar 
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah Seminar Tesis 
dilaksanakan. 
Seminar Tesis (Seminar Progress) wajib dilaksanakan paling lambat 1 
(satu) tahun setelah Seminar Proposal Tesis diadakan dan diterima. 
Seminar Tesis boleh dilewati (tidak diadakan) jika Dosen Pembimbing 
menyatakan mahasiswa bimbingannya tidak perlu mengikuti 
Seminar Tesis. Batas waktu pengumpulan Draft Tesis untuk 
pendaftaran Seminar Tesis (Seminar Progress) adalah pada tanggal 
15 di setiap bulan.  Untuk mahasiswa yang ingin lulus pada semester 
yang sedang berjalan, maka mahasiswa wajib mengumpulkan Draft 
Seminar Tesis (Seminar Progress) maksimal pada tanggal 15 pada 
bulan ketiga di semester tersebut (tanggal 15 April untuk Semester 
Genap dan tanggal 15 Oktober untuk Semester Gasal). 
Mahasiswa yang tesisnya tidak selesai dalam waktu 1 (satu) tahun 
sejak Seminar Proposal Tesisnya diterima serta tidak melaksanakan 
Seminar Tesis (Seminar Progress) dalam kurun waktu itu, akan 
diminta untuk mengganti Judul Tesis, KECUALI dosen pembimbing 
menyatakan bahwa mahasiswa bimbingannya tidak perlu mengganti 
Judul Tesis. 

 
3.11. Ujian Akhir Tesis 
Ujian Akhir Tesis merupakan ujian akhir yang tidak hanya sebagai 
ujian kelulusan tesis, namun merupakan gerbang terakhir 
penganugerahan gelar Magister Teknik kepada mahasiswa Program 
Studi Magister Teknik Sipil. Ujian ini bisa dilaksanakan kurang lebih 
satu bulan setelah Seminar Tesis. Draft Tesis untuk Ujian Akhir Tesis 
harus terdiri atas mulai dari Bab 1 Pendahuluan sampai dengan Bab 
5 Kesimpulan  lengkap dengan Abstrak, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar 
Gambar, dan Lampiran. Draft Tesis untuk maju Ujian Akhir Tesis 
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maksimal dikumpulkan pada hari Senin di minggu ke-17 dari 
semester berjalan. 
Penguji akhir tesis diusulkan oleh komite tesis yang bisa terdiri dari 
penguji internal dan penguji eksternal. Jumlah penguji tesis adalah 4 
(empat) orang. Para penguji mendapatkan draft akhir tesis paling 
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Ujian Akhir Tesis tersebut 
dilaksanakan. 
Penilaian Ujian Akhir Tesis ini terdiri dari dua bagian utama, yakni 
penilaian ujian lisan dan penilaian terhadap kualitas laporan tesis.  
Adapun penilaian utama dalam Ujian Akhir Tesis adalah sebagai 
berikut: 
- Penguasaan Materi          50% 
- Metodologi Penelitian          30% 
- Teknik Penulisan Ilmiah dan Penyajian      20% 
Bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Akhir Tesis, harus 
membuat Progress Report  dan melakukan pendaftaran ulang (PRS) 
tesis pada semester berikutnya. 
 
3.12. Pengumpulan Bukti Perbaikan Tesis 
Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dari Ujian Akhir Tesis dan perlu 
memperbaiki beberapa bagian tesisnya, diwajibkan mengumpulkan 
bukti perbaikan/revisi tesis (Lampiran 8) paling lambat 2 (dua) 
minggu setelah ujian lisan akhir tesis selesai dilaksanakan. 

 
3.13. Pengumpulan Tesis 
Setelah perbaikan atau revisi laporan tesis selesai dilakukan, 
selanjutnya laporan tesis diunggah (upload) secara mandiri oleh 
mahasiswa ke  https://dewey.petra.ac.id/thesis/ dengan memakai 
Panduan Unggah Mandiri yang bisa diakses dari 
https://library.petra.ac.id/files/Panduan%202019.pdf 
 
Mahasiswa juga harus mengumpulkan sebanyak 1 (satu) set laporan 
tesis secara terpisah ke Sekretariat Program Studi Magister Teknik 
Sipil dengan lampiran sebagai berikut: 
- Berita Acara Pembimbingan Tesis  (Lampiran 3) 

https://dewey.petra.ac.id/thesis/
https://library.petra.ac.id/files/Panduan%202019.pdf
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- Data Tesis     (Lampiran 7) 
- Bukti Perbaikan Tesis          (Lampiran 8) 
 
Mahasiswa Program Studi Magister Teknik Sipil juga diwajibkan 
untuk mempublikasikan minimum 1 (satu) buah makalah ilmiah atau 
karya tulis ilmiah sesuai ketentuan syarat publikasi ilmiah (lihat sub 
bab 2.5). Bukti unggah mandiri yang telah disetujui oleh 
perpustakaan UK Petra merupakan persyaratan mahasiswa untuk 
bisa mengikuti wisuda. Para mahasiswa juga diwajibkan untuk 
mengisi form B4 pada https://sim.petra.ac.id maksimal sampai batas 
akhir waktu yudisium. 
 
3.14. Rangkuman Tahapan Tesis 
Rangkuman tahapan tesis beserta waktu deadline mulai dari Seminar 
Proposal Tesis, Seminar Tesis (Seminar Progress), hingga Ujian Akhir 
Tesis pada Program Studi Magister Teknik Sipil dapat dilihat pada 
Tabel  di bawah ini. 
 

Tabel Rangkuman Tahapan Tesis 
Keterangan Tahapan Tesis 

Seminar Proposal Tesis Bab 1 – Bab 3 

Seminar Tesis / 
Seminar Progress 

Bab 1 – Bab 4 atau  
Bab 1 – Sebagian Bab 4 

Ujian Akhir Tesis  Draft Tesis Bab 1 Pendahuluan 
sampai Bab 5 Kesimpulan lengkap 
dengan Abstrak, Daftar isi, Daftar 
Tabel, Daftar Gambar, Lampiran 

Pengumpulan Proposal Tesis Maksimal pada hari Senin di  minggu 
ke-12 Semester berjalan 

Pengumpulan Draft Tesis 
untuk Seminar Tesis / 
Seminar Progress 

- Setiap Tanggal 15 tiap bulannya 
- Khusus bagi yang mau Yudisium 

maksimal tanggal 15 di bulan 
ketiga pada Semester berjalan (15 
April atau 15 Oktober) 

Pengumpulan Draft Tesis 
untuk Ujian Akhir Tesis 

Maksimal pada hari Senin di Minggu 
ke-17 Semester berjalan 

 

https://sim.petra.ac.id/
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4.  PEDOMAN TESIS 
 
 
Pedoman ini disusun untuk membantu para mahasiswa dalam 
menyusun proposal tesis dan laporan tesis sesuai dengan kaidah 
penulisan ilmiah.  Para mahasiswa diharapkan dapat memakai 
pedoman ini sebagai alat bantu dan bukan sebagai batasan untuk 
mengembangkan kreativitas dalam proses penyusunan tesis. 
 
4.1. Penyusunan Proposal Tesis 
Usulan penelitian atau proposal untuk tesis terdiri dari: Bagian Awal, 
Bagian Utama, dan Bagian Akhir, dengan jumlah halaman maksimal 
20 halaman. 

 
4.1.1. Bagian Awal 
Bagian Awal mencakup halaman judul dan halaman pengesahan. 
 
4.1.1.1.Halaman Judul 
Contoh lihat pada Lampiran 10, disesuaikan untuk proposal tesis 
tanpa nomer tesis.  
 
4.1.1.2. Halaman Pengesahan  
Halaman ini berisi persetujuan dosen pembimbing utama dan dosen 
pembimbing pendamping (bila ada) lengkap dengan tanda tangan 
dan tanggal persetujuan. Lihat Lampiran 11. Khusus untuk proposal 
tesis, tidak diperlukan persetujuan dari Ketua Program Studi Magister 
Teknik Sipil dan Dekan FTSP. 
 
4.1.2. Bagian Utama 
Bagian utama proposal tesis memuat latar belakang, masalah 
penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan 
pustaka, landasan teori, hipotesis (jika ada), metode penelitian, dan 
rencana jadwal penelitian. 
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4.1.2.1. Latar Belakang   
Latar belakang berisi: perumusan masalah, keaslian penelitian, dan 
manfaat  yang dapat diharapkan. 
a.  Perumusan masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan 

mengapa masalah penelitian yang dikemukakan dalam proposal 
tesis itu penting dan perlu untuk diteliti.  Selain itu, juga diuraikan 
kedudukan masalah yang akan diteliti itu dalam lingkup 
permasalahan yang lebih luas. 

b. Keaslian penelitian dikemukakan dengan menunjukkan bahwa 
masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti 
terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas perbandingan penelitian 
ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan oleh peneliti lainnya. 

c. Manfaat penelitian yang dapat diharapkan adalah manfaat  bagi 
lingkungan masyarakat, industri, ilmu pengetahuan, akademisi 
dan peneliti.  

 
4.1.2.2. Tinjauan Pustaka   
Tinjauan pustaka memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil 
penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan yang ada 
hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.  Dalam 
penyajian ini, hendaknya ditunjukkan bahwa permasalahan yang 
akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara 
memuaskan. Fakta-fakta yang dikemukakan sedapat mungkin 
diambil dari sumber aslinya. Semua sumber referensi yang dipakai 
harus disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun 
penerbitan (lihat “Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Mahasiswa UK 
Petra 2021” yang bisa diakses di 
https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf 
  
4.1.2.3. Landasan Teori   
Landasan teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun oleh 
peneliti sebagai tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian 
dan untuk merumuskan hipotesis penelitian.  Landasan teori dapat 
berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau persamaan-
persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu yang diteliti. 

https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf
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4.1.2.4. Tujuan Penelitian  
Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai 
oleh peneliti dalam menjawab masalah penelitian.  
 
4.1.2.5. Hipotesis Penelitian (jika ada)    
Hipotesis penelitian memuat pernyataan singkat yang disimpulkan 
dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban 
sementara terhadap masalah yang dihadapi dan masih harus 
dibuktikan kebenarannya melalui penelitian yang sedang dilakukan 
oleh peneliti. 
 
4.1.2.6. Metodologi Penelitian   
(Lihat halaman 26) 
 
4.1.2.7. Jadwal dan Biaya Penelitian   
Dalam jadwal dan biaya penelitian ditunjukkan: 
a. Tahap-tahap penelitian 
b. Rincian kegiatan pada setiap tahap 
c. Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tahap 
d. Biaya penelitian yang diperlukan untuk setiap tahap 
 
4.1.3. Bagian Akhir   
Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran yang 
terkait dengan penelitian. 
 
4.1.3.1. Daftar Pustaka .   
Daftar Pustaka memuat sumber referensi yang diacu dalam proposal 
tesis dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis 
pertama (nama keluarga).  Acuan yang digunakan sedapat mungkin 
diambil dari sumber aslinya.  Sumber referensi yang boleh digunakan 
dalam penulisan proposal tesis dapat berupa artikel ilmiah jurnal, 
artikel ilmiah prosiding konferensi, buku teks, majalah, internet, surat 
kabar, wawancara dan sebagainya  (lihat “Pedoman Tata Tulis Tugas 
Akhir Mahasiswa UK Petra 2021” yang bisa diakses di 
https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf halaman 13-25. (Untuk 

https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf
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Program Studi MTS, yang dipakai adalah format dari ”American 
Psychological Association Ed. 7 (APA 7)”). 
 
4.1.3.2. Lampiran   
Dalam Lampiran, dicantumkan data, keterangan atau informasi yang 
diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner, dan 
sifatnya hanya melengkapi  penulisan proposal tesis. 

 
4.2. Penyusunan Tesis  
Tesis terdiri dari tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama, dan 
bagian akhir, tetapi isinya lebih luas dan lengkap daripada proposal 
tesis. 
 
4.2.1. Bagian Awal 
Bagian Awal mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 
halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 
tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar lambang atau simbol, 
dan singkatan.   
 
4.2.1.1. Halaman judul, halaman pengesahan (Lampiran 10, 11) 
 
4.2.1.2. Abstrak   
Abstrak merupakan intisari tesis yang berisi tentang latar belakang, 
tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan implikasi 
yang timbul dari hasil penelitian. Abstrak dibuat untuk memudahkan 
pembaca secara cepat untuk mengerti isi keseluruhan dari tesis. 
Jumlah kata pada abstrak maksimum 200 kata. Heading dari lembar 
abstrak harus diisi (lihat “Pedoman Tata Tulis Tugas Akhir Mahasiswa 
UK Petra 2021” yang bisa diakses di 
https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf) 
 
4.2.1.3. Kata Pengantar   
Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang tujuan dari tesis, 
penjelasan-penjelasan, dan ucapan terima kasih. Sebaiknya, maksud 

https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf
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ucapan terima kasih dilengkapi dengan mencantumkan kontribusi  
yang diberikan oleh pihak terkait. 
 
4.2.1.4. Daftar Isi   
Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara 
menyeluruh tentang isi tesis dan sebagai petunjuk bagi pembaca.  Di 
dalam daftar isi tertera urutan bab, sub bab, dan anak sub bab 
beserta nomor halamannya.   
 
4.2.1.5. Daftar Tabel   
Jika dalam tesis terdapat banyak tabel, perlu adanya daftar tabel yang 
memuat urutan judul tabel beserta dengan nomor halamannya.  
Tetapi kalau hanya ada beberapa tabel saja (maksimum tiga buah), 
daftar ini tidak perlu dibuat. 
 
4.2.1.6. Daftar Gambar   
Daftar gambar berisi urutan judul gambar dan nomor halamannya.  
Perlu tidaknya suatu daftar gambar tersendiri, sama persyaratannya 
dengan daftar tabel. 
 
4.2.1.7. Daftar Lampiran   
Sama halnya dengan daftar tabel dan daftar gambar, daftar lampiran 
dibuat bila tesis dilengkapi dengan lampiran yang banyak dan isinya 
ialah urutan judul lampiran dan nomor halamannya.  
 
4.2.1.8. Daftar Lambang atau Simbol, Rumus dan Singkatan  
Lambang atau simbol, rumus dan singkatan yang digunakan dalam 
tesis harus ditulis jelas disertai dengan arti dan satuannya. Bila di 
dalam laporan tesis digunakan banyak lambang, rumus dan 
singkatan, maka perlu dicantumkan di dalam sebuah daftar lambang 
atau simbol. 
 
4.2.2. Bagian Utama 
Bagian utama dari tesis mengandung bab-bab  sebagai berikut: 
pendahuluan, landasan teori, hipotesis, metodologi penelitian, hasil 
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penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan saran.  Jumlah halaman 
dibagian ini maksimal 150 halaman. 
 
4.2.2.1. Pendahuluan   
Bab pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, 
ruang lingkup masalah,  tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
a. Latar belakang dalam tesis menyajikan kronologi atau historical 

kejadian serta alasan-alasan masalah yang dipandang menarik, 
penting, dan perlu diteliti. Bagian ini dapat juga berisi uraian 
sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti 
terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang 
dilakukan.  Disamping itu, dapat pula dikemukakan tentang 
keaslian penelitian dengan menunjukkan bahwa masalah yang 
dihadapi belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, atau 
dinyatakan dengan tegas perbandingan penelitian ini dengan yang 
sudah pernah dilaksanakan oleh penelitian terdahulu. 

b. Perumusan Masalah harus sinkron dengan judul penelitian dan 
berisi pengaruh atau hubungan variabel satu dengan lainnya yang 
menjadi suatu rangkuman masalah penelitian. Setiap masalah 
yang akan diteliti dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 
Contoh:   “Apakah apartemen murah memiliki peluang untuk 
dikembangkan pada saat mendatang, khususnya di kota 
Surabaya?” 

c. Ruang lingkup masalah penelitian mencakup asumsi dan batasan 
masalah yang digunakan dalam penelitian. 

d. Tujuan penelitian. Dalam bagian ini disebutkan secara spesifik 
tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari tesis ini. 

e. Manfaat penelitian yang diharapkan bagi lingkungan 
(masyarakat), ilmu pengetahuan, industri, akademisi dan peneliti. 

 
4.2.2.2. Landasan Teori   
Landasan teori digunakan sebagai tuntunan untuk memecahkan 
masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis.  Landasan teori 
dapat berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau 
persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu 
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yang diteliti.  Teori-teori yang digunakan disusun berdasarkan 
penjelasan tentang masing-masing konsep yang digunakan, 
hubungan antar konsep, kerangka pemikiran dan hipotesis (bila ada). 
a. Konsep teori yang dipergunakan.  Konsep-konsep ini secara 

eksplisit maupun implisit disajikan dalam perumusan masalah dan 
tujuan penelitian.  Masing-masing teori harus dijelaskan secara 
terpisah. 

b. Hubungan antar beberapa konsep penelitian yang dijelaskan 
sebelumnya dan dikaitkan dengan tujuan akhir penelitian. 

c. Kerangka pemikiran (sistematika) merupakan bagan yang 
menggambarkan hubungan antara konsep teori dengan variabel 
yang diteliti. 

d. Hipotesis (bila ada) berisi pernyataan singkat yang merupakan 
jawaban sementara atas permasalahan penelitian dan masih 
perlu didukung atau dibuktikan melalui penelitian yang akan 
dilakukan. 

 
4.2.2.3. Metodologi Penelitian   
Beberapa komponen yang perlu ada dalam bab metodologi 
penelitian adalah: 
a. Tempat dan Waktu Penelitian. Sebutkan tempat dan waktu 

pelaksanaan penelitian, misal: Penelitian dilaksanakan pada 
beberapa kontraktor dan konsultan terpilih di Surabaya mulai 
tanggal 08 April 2001 sampai dengan 18 September 2003 

b. Identifikasi Variabel. Pada sub bab ini, variabel penelitian 
diidentifikasi dan diklasifikasikan sebagai variabel bebas, variabel 
tergantung, variabel kendali, variabel moderator dan lain-lain 
sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
Definisi Variabel Operasional. Pada sub bab ini berisikan tentang 
definisi variabel sekaligus cara pengukuran dan satuannya, 
sehingga variabel tersebut bisa dioperasionalkan. 

c. Jenis dan Rancangan Penelitian. Jenis penelitian perlu disebutkan 
apakah termasuk jenis penelitian eksperimental (sungguhan = 
true atau semu = quasy experimental) atau non eksperimental. 
Rancangan penelitian yang digunakan juga disebutkan, misalnya 
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rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan 
faktorial dan lain lain. 

d. Populasi dan Sampel.  Dalam tesis, hendaknya juga disebutkan 
jenis populasi dan sampel berupa apa dan jumlahnya berapa. 
Apakah termasuk populasi terbatas  atau populasi tak terhingga 
(finite atau infinite population). Hal ini  penting untuk dapat 
menentukan jumlah sampel yg representatif.  Jumlah sampel 
dapat diperoleh dengan menggunakan rumus untuk menghitung 
jumlah sampel yang representatif. 

e. Bahan dan Alat Penelitian. Sebutkan bahan-bahan dan alat-alat 
penelitian yang penting-penting saja, tidak semua bahan dan alat 
harus dituliskan. Alat-alat penelitian yang digunakan harus 
memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Bila alat 
pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, maka 
kuesioner atau angket tersebut sangat perlu untuk diuji validitas 
dan reliabilitasnya. 

f. Prosedur Penelitian.  Uraikan secara singkat dan jelas tentang 
prosedur penelitian yang dilakukan agar peneliti lain bisa 
mengerjakan ulang. Bila prosedur tersebut diambil dari peneliti 
lain terdahulu, maka sebutkan sumber referensinya. 

 
4.2.2.4. Hasil Analisis Penelitian dan Pembahasan   
Bab ini memuat gambaran umum objek penelitian (bila ada), hasil 
analisis penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan tidak 
dipecah menjadi sub bab tersendiri. 
a. Gambaran umum objek penelitian (perusahaan).  Bagian ini tidak 

selalu sama untuk semua jenis penelitian. 
- Hasil penelitian sedapat-dapatnya disajikan dalam bentuk tabel, 

grafik, foto, atau bentuk lain, dan ditempatkan sedekat-dekatnya 
dengan pembahasan, agar pembaca lebih mudah mengikuti 
uraian. Pada alinea pertama bab ini sebaiknya dikemukakan 
bahwa hasil penelitian dapat dijumpai pada daftar dan gambar 
yang nomornya disebutkan. 

- Pembahasan tentang hasil penelitian yang diperoleh, berupa 
penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif, atau 
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statistik. Selain itu, sebaiknya hasil penelitian juga dibandingkan 
dengan hipotesis hasil penelitian terdahulu yang sejenis. 

 
4.2.2.5. Kesimpulan dan Saran   
Kesimpulan dan saran penelitian harus dinyatakan secara terpisah 
pada akhir laporan penelitian/tesis. 
a. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang 

dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dan/atau dengan 
hasil penelitian terdahulu yang sejenis dalam menjawab seluruh 
rumusan masalah penelitian. 

b. Saran dibuat berdasarkan pengalaman, opini dan pertimbangan 
dari peneliti terhadap hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan 
kesimpulan yang didapat.  Saran ini dapat dimanfaatkan oleh para 
peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau 
mengembangkan penelitian yang ada (Saran tidak merupakan 
sebuah keharusan). 

 
4.2.3. Bagian Akhir 
Bagian akhir mengandung Daftar Pustaka dan Lampiran. 
 
4.2.3.1. Daftar Pustaka  
Daftar Pustaka memuat sumber referensi yang diacu dalam proposal 
tesis dan disusun ke bawah menurut abjad nama akhir penulis 
pertama (nama keluarga).  Acuan yang digunakan sedapat mungkin 
diambil dari sumber aslinya.  Sumber referensi yang boleh digunakan 
dalam penulisan proposal tesis dapat berupa artikel ilmiah jurnal, 
artikel ilmiah prosiding konferensi, buku teks, majalah, internet, surat 
kabar, wawancara dan sebagainya  (lihat “Pedoman Tata Tulis Tugas 
Akhir Mahasiswa UK Petra 2021” yang bisa diakses di 
https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf halaman 13-25. (Untuk 
Program Studi MTS, yang dipakai adalah format dari ”American 
Psychological Association Ed. 7 (APA 7)”). 
 
 
 

https://library.petra.ac.id/files/pedoman.pdf
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4.2.3.2. Lampiran   
Lampiran dipakai untuk menempatkan data atau keterangan lain 
yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang telah disajikan dalam 
bagian utama tesis. 
 
4.3. Penyusunan Makalah/Karya Tulis Ilmiah Jurnal 
Mahasiswa disarankan untuk mempublikasikan makalah ilmiah atau 
karya tulis ilmiahnya di media publikasi yang setinggi mungkin seperti 
dicantumkan pada syarat publikasi karya tulis ilmiah (lihat sub bab 
2.5). Sebagai jalan terakhir, jika mahasiswa tidak dapat melakukan 
publikasi di media publikasi eksternal, maka mahasiswa wajib 
menulis makalah ilmiah yang akan dipublikasikan dalam jurnal on-line 
”Advances in Civil Engineering and Sustainable Architecture (ACESA)” 
atau jurnal on-line “Dimensi Utama Teknik Sipil (DUTS)”. Penulisan 
makalah ilmiah untuk kedua jurnal ini harus mengikuti format yang 
telah ditentukan seperti dapat dilihat pada Lampiran 13 - 14. 
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Lampiran 1: Lembar Kontrol 
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Lampiran 2: PRS pada https://sim.petra.ac.id  
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Lampiran 3: Form Berita Acara Pembimbingan Tesis 
 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

 

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN TESIS 
 

Nama:  Nama Dosen Pembimbing: 

  1. 

  2. 

Judul:   

   

Bimbingan dimulai sejak Semester ....……….   tahun ......../…... 

Surat Penugasan Dosen Pembimbing No. ………………………. 

  

Kegiatan Pembimbingan 

No. Tanggal Topik Pembimbingan Paraf 
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Lampiran 4: Form Progress Report 
 

PROGRESS REPORT 
Peserta Program Studi Magister Teknik Sipil 

A. DATA: 

Nama: _______________________________________NRP:  __________________ 

Alamat: ____________________________________________________________ 

Telepon (Rumah)___________________  (Kantor)__________________________ 

Pendaftaran Proposal: Semester ____________ tahun ____   / ____  (1/2) 

Pendaftaran Tesis:      Semester  ____________ tahun         _   /  ____  (1/2) 

Jalur: FULL TIME / PART TIME 

Judul Tesis: _________________________________________________________ 

Tanggal persetujuan proposal: __________________________________________ 

Dosen Pembimbing:  1.  _________________________________________ 

 2.  _________________________________________ 

 
B. KEMAJUAN/PROGRESS: 

1. Sebutkan frekuensi rata-rata konsultasi dengan pembimbing? 
  Seminggu sekali    Dua minggu sekali    Sebulan sekali 
  Lainnya, sebutkan   __________________ 

2. Apakah menurut Anda pertemuan/frekuensi konsultasi tersebut di atas sudah 
cukup? 

  Ya  Tidak, komentar ____________________________ 

3. Adakah kesulitan baik akademis maupun pribadi yang mempengaruhi kemajuan 
proposal/tesis? 

  Tidak  Ya, sebutkan _____________________________ 
 (hubungi Ketua Program Studi bila ada masalah dengan dosen pembimbing) 

4. Bila proposal telah disetujui lampirkan proses yang telah dilakukan sesuai 
dengan jadwal yang tercantum dalam proposal tersebut. 

 

Tanda tangan peserta program ……………………. Tanggal ……………………. 
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Lampiran 4: Form Progress Report (sambungan) 
Dosen Pembimbing 

 
1. Sebutkan frekuensi peserta program telah menemui Bapak/Ibu? 
  Seminggu sekali  Dua minggu sekali Sebulan sekali 
  Lainnya, sebutkan   ___________________ 
2. Apakah peserta program telah bekerja secara konsisten? 
  Ya  Tidak, komentar ___________________________ 
3. Apakah peserta program telah menghasilkan tulisan yang cukup untuk tesis? 
  Ya  Tidak, komentar ___________________________ 
4. Apakah tingkat kemajuan peserta program memuaskan Bapak/Ibu? 
  Ya  Tidak, komentar ___________________________ 
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah peserta program mengalami masalah pribadi atau 

akademis yang mungkin menghambat kemajuan di dalam menyusun 
proposal/tesis? 

  Tidak  Ya, komentar  ____________________________ 
6. Sudahkan Bapak/Ibu mendiskusikan laporan ini dengan peserta? 
  Ya  Tidak, komentar _________________________ 
7. Berdasarkan laporan kemajuan peserta selama semester yang lalu, maka 

pendaftaran proposal/tesis hendaknya:  
  Dilanjutkan  Diulangi dengan topik yang lain 
  Dihentikan   Lainnya, sebutkan _______________________ 
 
 
Tanda tangan  ____________________________Tanggal___________________ 
 
Nama terang:  _____________________________________________________ 
 

Ketua Program Studi 

Berdasarkan laporan kemajuan peserta selama semester yang lalu, maka 
pendaftaran proposal/tesis hendaknya:  
 Dilanjutkan   Diulangi dengan topik yang lain 
 Dihentikan    Lainnya, sebutkan  ____________________________ 
 
Alasan-alasan untuk rekomendasi yang saya berikan:  
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Tanda tangan  ___________________________ Tanggal____________________ 
 
Nama terang:   _________ 
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Lampiran 5: Form Pendaftaran Seminar dan Ujian Tesis  

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  

 

 

PENDAFTARAN MENGIKUTI SEMINAR DAN UJIAN TESIS 
BULAN:   TAHUN:    

 

Peminatan: ____________________________________________________ 

Judul Tesis: ____________________________________________________ 

Dosen Pembimbing: _____________________________________________ 

Data Peserta Program: 

Nama: ___________________________________ NRP: _______________ 

Asal S1: __________________________________ Tahun lulus S1:  

Kota: ________________________________________________________ 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini adalah hasil 
karya saya sendiri dan belum pernah, sebagian atau seluruhnya diserahkan untuk 
mendapatkan gelar akademik yang lain. 
 
Seminar Tesis kali ini adalah seminar ke:  1 / 2 / 3 

Ujian Tesis kali ini adalah ujian ke:  1 / 2 / 3 

 Surabaya, ……………………… 
  

 
 
 (…………………………….) 

 

Ringkasan Tesis untuk seminar   expl. (lengkap/tidak lengkap)  

Berkas Tesis    expl. (lengkap/tidak lengkap) 

Keterangan: _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
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Lampiran 6: Form Persetujuan Ujian Tesis  
 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

 

 

PERSETUJUAN SEMINAR & UJIAN TESIS 

 

Dengan ini diterangkan bahwa Tesis dengan judul: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

yang dibuat oleh peserta program: 

Nama:_____________________________________   NRP:__________________ 

Program Studi:  _______________________________________________ 

Peminatan: _______________________________________________________ 

dinyatakan telah memenuhi syarat akademis untuk menempuh *): 

A. Seminar dan Ujian Tesis 

B. Ujian Tesis langsung   

*) lingkari sesuai kondisi pengerjaan tesis Mahasiswa 

 

Surabaya, …………………. 

Pembimbing I,    Pembimbing II, 

    

…………………………… .......................................... 
Nama Terang Nama Terang 

 

Mengetahui, 

 

…………………………… 
Ketua Program Studi 
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Lampiran 7: Form Data Tesis 

 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

 

DATA TESIS 

 
Nomor: ___________________________________________________ 

Judul Tesis: ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

Nama/NRP  _______ 

Dosen Pembimbing:  1.  _______________________________________________ 

 2.  _______________________________________________ 

Program Studi:  ___________________________________________________ 

Peminatan:  ___________________________________________________ 

 

Mata kuliah penunjang utama: 

  ______ 

  ______ 

  ______ 

  ______ 

 
Jenis: 
 Penelitian hasil laboratorium  Perencanaan (planning) 
 Penelitian hasil lapangan  Perencanaan (design) 
 Penelitian hal baru  Studi Kepustakaan 
 
Abstrak: 
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Lampiran 8: Form Bukti Perbaikan Tesis 
  

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN 

    

 

BUKTI PERBAIKAN TESIS 

 
Judul Tesis:  _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Nama: _________________________________________________ 

NRP: _________________________________________________ 

Bagian yang diperbaiki:  ________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

 _________________________________________________ 

  

 Surabaya, ………………… 

  

 

 …………………………… 
 Peserta Program 

Mengetahui: 

 

…………………… ………………… …………………… ……………………. 
Ketua Program Studi   Ketua Penguji Pembimbing I Pembimbing II 
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Lampiran 9 : Catatan Bimbingan Tesis 

 

 

CATATAN BIMBINGAN TESIS 

 

 
 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL 
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 

 

 

 

NAMA MAHASISWA :  …………………………………………………………………… 

NRP   :  …………………………………………………………………… 

SEMESTER  AWAL TESIS  : ……………………………………………………………………. 

PEMBIMBING  : I. …………………………………………………………………   
  II.  …………………………………………………………………. 
RENCANA JUDUL TESIS : ……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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Lampiran 9 : Catatan Bimbingan Tesis (sambungan) 

 

TOPIK YANG DIBICARAKAN : ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tanggal Bimbingan : ……………………………………………………………………………………. 
Tanggal Bimbingan Berikutnya : ………………………………………………………………….. 
Tanda Tangan Pembimbing  Tanda Tangan Mahasiswa 
 
I.   ……………………………………..  ………………………………………… 
 
II. ……………………………………..  ………………………………………… 

 

 

TOPIK YANG DIBICARAKAN : ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tanggal Bimbingan : ……………………………………………………………………………………. 
Tanggal Bimbingan Berikutnya : ………………………………………………………………….. 
Tanda Tangan Pembimbing  Tanda Tangan Mahasiswa 
 
I.   ……………………………………..  ………………………………………… 
 
II. ……………………………………..  ………………………………………… 

Lampiran 10: Halaman Judul 
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Lampiran 11: Halaman Pengesahan 
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Lampiran 12: Lembar Publikasi 
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Lampiran 13: Format Penulisan Makalah Jurnal Dimensi Utama 
Teknik Sipil 
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Lampiran 13: Format Penulisan Makalah Jurnal Dimensi Utama 
Teknik Sipil (sambungan) 
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Lampiran 13: Format Penulisan Makalah Jurnal Dimensi Utama 
Teknik Sipil (sambungan) 
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Lampiran 13: Format Penulisan Makalah Jurnal Dimensi Utama 
Teknik Sipil (sambungan) 
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA 

Extended Abstract 

Abstract Title 

*First A. Author¹, Second B. Author² and Third C. Author³ 
¹ Affiliation 

Postal Address 
E-mail address  

² Affiliation 

Postal Address 
E-mail address 

³ Affiliation 

Postal Address 
E-mail address 

 

Keywords: instructions, multiphysics problems, applications, computing 

methods. (three to ten key words should be included. they are typed in times 

new roman 12). 

Authors should submit their abstracts by email to: acesa@petra.ac.id. 

Abstracts should outline the main features, results and conclusions as well 

as their general significance, and contain relevant references.  

The Abstract should be written following this template format. Other 

formats are not accepted. 

The Abstract must be written in English. The Abstract may include figures, 

tables, equations and references but must not exceed 2 pages. Please refer to 

the full paper format for explanations of figures, tables, and references.  

For any question, please contact the Editor of Advances in Civil 

Engineering and Sustainable Architecture,  

E-mail: acesa@petra.ac.id  

References 

[1] Oñate, E. and Cervera, M., “Derivation of Thin Plate Bending 

Elements with One Degree of Freedom per Node”, Engineering 

Computations, Emerald, Vol. 10, 1993, pp. 543561.  

[2] Zienkiewicz, O.C.  and Taylor, R.C., The Finite Element Method, Vol. 

I, 4th edition, McGraw-Hill, New York, 1989.  
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA (sambungan) 

Full Paper 

Title Starts Here: Please Center 

Use Times New Roman 14 

Full Name First Author1 , Full Name Second Author2  

(Times New Roman 12) 
1Affiliation of the First Author, Postel Address (TNR 12) 

2 Affiliation of the Second Author, Postel Address (TNR 12) 
3List all distinct addresses in the same way as above (TNR 12) 

1email, 2email, 3email (Courier 12) 

  

Abstract. Abstract should not exceed 150 words. The abstract 

should indicate the subject and scope of the paper and 

summarize the author’s overall research (Times New Roman 

12).  

Keywords: three to ten key words should be included (times 

new roman 12). 
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA (sambungan) 

1. Introduction (Arial 12) 

The best way to prepare a manuscript is to read these instructions and 

follow the outline of this text. The page setting is A4 Format (210 mm x 

297 mm); with the margins of 25.4 mm (top, bottom, left, right). It should 

be typed using Times New Roman 12, except for the first level section 

headings (Arial 12) and texts in tables (Times New Roman 10) and figures 

(Arial or Times New Roman, proportional to the whole figure). The length 

of a manuscript should be limited to 11 pages total (including references 

and appendices). All pages should be numbered consecutively.  

Manuscripts should be written in English, including the table and figure 

texts. Use italic for emphasizing a word or phrase. Do not use boldface 

typing or capital letters except for section headings.  

Manuscripts should be organized in the following order: Title; authors and 

affiliations; abstract and key words; introduction; main body of research or 

study; conclusions; acknowledgment (where applicable); references; 

appendices (where applicable).  

1.1. Organization 

Section Headings. The section headings are in boldface capital and 

lowercase letters. Second level headings are typed as part of the succeeding 

paragraph (like the subsection heading of this paragraph). 

1.2. References 

References to published literatures should be quoted in the text in numerical 

order. Numerical citation should be typed on the line, not as a superscript, 

and enclosed in square bracket, [1]. The references should be listed together 

at the end of the text in consecutive order, with enough information to allow 

readers to find the cited item (see the text after References heading).  

2. Research Methods (Arial 12) 

Special signs, for example, α γ μ Ω () ≥  ± ●  Γ {11 2 0} should always be 

written in with the fonts Times New Roman or Arial, also in the figures and 

tables.  
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA (sambungan) 

2.1. Mathematical Expressions 

Equations (refer with: Eq. 1, Eq. 2, ...) should be centered between the text 

margins. There should be one line of space above the equation and one line 

of space below it before the text continues. The equations have to be 

numbered sequentially, and the number put in parentheses at the right-hand 

edge of the text. For convenience you may use an equation editor to write 

an equation.  

Equations should be punctuated as if they were an ordinary part of the text. 

Punctuation appears after the equation but before the equation number, e.g. 

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2  (1) 

2.2. Figures and Tables 

Figures (refer with: Figure 1, Figure 2, ...) should be presented as part of the 

text, leaving enough space so that the caption will not be confused with the 

text. The caption should be self-contained and placed below the figure (for 

example see Fig. 1). Generally, only original drawings or photographic 

reproductions are acceptable. Only very good photocopies are acceptable. If 

possible, please include your figures as graphic images in the electronic 

version. For best quality the pictures should have a resolution of 300 dpi 

(dots per inch). Color figures are welcome.  

 

 

Figure 1. Current-Voltage Characteristic of the Thin Film (Times New Roman 10) 
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA (sambungan) 

Tables (refer with: Table 1, Table 2, ...) should also be presented as part of 

the text, but in such a way as to avoid confusion with the text. A descriptive 

title should be placed above each table. Units in tables should be given in 

square brackets [kN]. For example, see Table 1.  

Table 1. Table Text – Table Text – Table Text (Times New Roman 10) 

Month Consumption [kWh] Costs [USD] 

January 10.5 2000 

February 11.0 2500 

March 7.8 1400 

April 4.5 1050 

 

Do not use any macros for the figures and tables. (We will not be able to 

convert such papers into our system). Please make sure that all text in the 

figures is readable. Figures and tables should be centered.  

3. Results and Discussions (Arial 12) 

SI units should be used throughout in the manuscript. If other units must be 

used, equivalent SI units shall follow in parentheses  

4. Conclusion (Arial 12) 

The author should include and sign a originality and copyright statement. 

All papers will be reviewed, and the results will be forwarded to the authors 

ASAP.  

 

References (Arial 12) 
Journal reference should be in the style set out as follows:  

1. Wade, R.L. and Harris, R.B., “A Bidding Strategy”, Journal of the 

Construction Division, ASCE, Vol. 102, 1976, pp. 197-211.  

 

Conference paper should be in the style set out as follows: 

2. Manjeshwar, A. and Agrawal, D.P., “A Routing Protocol for Enhanced 

Efficiency in Wireless Sensor Networks”, Proceedings of the 15th IPDPS, 

San Francisco (CA, USA), April 2001, pp. 2009-2015 (or paper number).  
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Lampiran 14: Format Penulisan Jurnal ACESA (sambungan) 

 

Book reference is given as follows:  

3. Ogata, K., System Dynamics, 1st edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1992. 
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