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PETUNJUK TENTANG PENYERAHAN BERKAS SETELAH UPLOAD REVISI TESIS 
 
Berkas-berkas yang wajib diserahkan ke Kantor Bagian Administrasi Akademik Magister Psikologi Universitas Islam 
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 
 
A. FOTO 

1. Foto berwarna terbaru dengan background putih ukuran 3 X 4 cm sebanyak 11 lembar. 
2. Foto dengan kertas dof (tidak mengkilap). 
3. Bagi pria: memakai kemeja putih, jas almamater, berdasi dan tanpa tutup kepala, tidak berkacamata, 

daun telinga harus kelihatan, rambut rapi dan tidak memakai aksesoris berlebihan. 
4. Bagi wanita: memakai  kemeja putih, jas almamater, dan memakai jilbab warna hitam, tidak 

diperkenankan bercadar, tidak berkacamata, tidak bersanggul, dan tidak memakai aksesoris berlebihan. 
5. Penempatan foto diatur sebagai berikut:  

a. 6 lembar foto, dituliskan nama dan NIM dibalik foto, diberi sedikit perekat dibalik foto, ditempelkan 
pada kolom yang tersedia pada format A-1. 

b. 5 lembar foto, dituliskan nama dan NIM dibalik foto, diberi sedikit perekat dibalik foto, ditempelkan 
pada kolom yang tersedia pada format A-2. 

 
B. BUKTI KEIKUTSERTAAN UJIAN TESIS, FORMAT A1 DAN A2 

1. Bukti Keikutsertaan Ujian Tesis, Format A1 dan A2 didownload/dicetak setelah melakukan upload revisi 
tesis di Simagis dan telah diverifikasi oleh admin. 

2. Format A1 telah ditempelkan foto (6 lembar) pada kolom yang tersedia. 
3. Format A2 telah ditempelkan foto (5 lembar) pada kolom yang tersedia, dan telah ditandatangani oleh 

mahasiswa yang bersangkutan. 
 
C. BERKAS LAIN 

1. 1 Lembar fotokopi ijazah SLTA yang diligalisir. 
2. 1 Lembar fotokopi ijazah S1 yang dilegalisir. 
3. 1 eksemplar tesis, dengan ketentuan: 

a. Telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Tesis. 
b. Telah bertandatangan dan berstempel asli di Lembar Persetujuan dan Lembar Pengesahan. 

 
Semua berkas (kecuali eksemplar tesis) dimasukkan ke dalam map kertas berwarna biru yang 
bertuliskan nama dan NIM di bagian depan map (kolom bergaris), dengan urutan sebagai berikut: 
A. Bukti Keikutsertaan Ujian Tesis 
B. Format A1 
C. Format A2 
D. Fotokopi ijazah SLTA 
E. Fotokopi ijazah S1. 
 


