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TENTANG
TAHAPAN PENYELESAIAN TESIS DAN DISERIASI,

GAPAIAN PEMBELAJARAN, DAN BATAS MASA STUDI
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR UNIVERSITA,S SEBELAS MARET

Mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 82 tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret, dan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor:
682lUN27|PPI2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan DoKor,
serta untuk pelaksanaan penjaminan mutu proses pembelajaran pada Program Magister dan Doktor di
lingkungan Universitas Sebelas Maret, maka Rektor Universitas Sebelas Maret memberlakukan ketentuan
pelaksanaan Proses Belajar Mengajar berikut ini:

A, Penetapan Tahapan Ujian Tesis dan Disertasi pada Semester Pebruari - Juli 2015 dan Semester
Agustus 2015 - Januari 2016 untuk perhitungan remunerasi periode terkait sebagai berikut:

esls. T

NO TAHAPAN DEFINISI JUMLAH
PENGUJI PERSONIL

1 Ujan Seminat
Proposal Tesis

Ujian Seminar Proposal Tesis
adalah pemaparan proposal tesis
oleh calon magister dalam
pertemuan ilmiah yang
diselenggarakan oleh Prodi guna
menyempurnakan proposal tesisnya

3 orang l(etua : Kaprodi/ yang ditunjuk
Itenguji: Pembimbing I dan
Pembimbing ll

1 .

Ujian Seminar
Hasil Penelitian
Tesis

Ujian Seminar Hasil Penelitian
Tesis adalah pemaparan hasil
penelitian tesis oleh calon magister
pada per temuan i lmiah dalam
rangka membantu calon magister
menyempurnakan naskah tesisnya

3 orang l(etua : Kaprodi/ yang ditunjuk
Penguji: Pembimbing I dan
Itembimbino ll

t .
z.

Ujian Tesis Ujian Tesis adalah tahapan akhir
untuk menilai kemampuan calon
ma gister dalam mempertahankan
substansi tesisnva.

4 orang l(etua : Kaprodi/ yang ditunjuk
{iekretaris : Wakil dari Prodi
Penguji : Pembimbing I dan
Pembimbinq l l

1 .

2, tan Disertasi

NO TAHAPAN DEFINISI
JUMLAH
PENGUJI PERSONIL

1 Ujian
Kualifikasi

Ujian Kualifikasi adalah tahapan
pinilaian/kualifikasi peserta program
doktor melalaui evaluasi oieh tim
komisi disertasi terhadap rencana
proposal disertasi

3 orang l. l(etua :Kaprodi
2.  Penguj i  :2  orang pakar

Fak. Hukum berupa u.jian kualifikasi
tertulis berlanqsunq 5 iam)

l orang (aprodi

Ujian
Seminar
Proposal
Disertasi

Ujian Seminar Proposal Disertasi
adalah pertemuan ilmiah yang
diselenggarakan oleh Prodi dalam
rangka membantu peserta program
doktor menyempurnakan proposal
disertasinya sebelum maju ke ujian
komDrehensif.

4 orang l. fletua :Kaprodi / yang
ditunjuk

Z. F,enguji : 3 orang tim
promotor

Fak. Hukum Ujian Kualifikasi
Makalah sebanyak 5 orang

5 orang 1. Fietua :Kaprodi / yang
ditunjuk

Z. Fenguji : 3 orang tim
promotor, dan 1 pakar dari
LINS



Fak. Kedokteran Ujian Kualifikasi
Makalah sebanyak 6 orang

6 orang L l(etua :Kaprodi / yang
ditunjuk

2. Penguji : 3 orang tim
promotor, dan 1 pakar dari
IJNS. 1 pakar dari luar UNS

Ujian
Proposal/
Komprehensif

Ujian Proposal / Komprshensif
adalah forum yang dibuat oleh
Program Studi dalam menilai
kelayakan proposal disertasi dari
aspek substansi (objek, metode)
dan kapasitas peserta Program
Doktor untuk menyelesaiakan
studinva.

5 orang 1. l(etua :Kaprodi / yang ditrnjuk
2. Itenguji :

- 3 orang tim promotor
- pakar dari dalam UNS

6 orang

(FH dan FK)

| . l(etua : Kaprodi/ yang
ditunjuk

Z. Penguji :
- 3 orang tim promotor,
- 1 pakar dari dalam UNS
- 1 pakar dari luar UNS

4. Ujian Seminar
Hasil Penelitian
Disertasi

Ujian Seminar Hasil Penelitian
Disertasi adalah seminar internal
Program Studi yang
diselenggarakan oleh Prodi dalam
rangka membanfu peserta program
doktor menyempumakan naskah
disertasinya melalui forum
oertemuan ilmiah.

5 orang l. l(etua: Kaprodi/ yang
ditunjuk

2. Penguji :
- 3 orang tjm promotor,
- 1 pakar dari dalam UNS

6 orang

(FH dan FK)

l(etua : Kaprodi/ yang
ditunjuk
Penguji :
- 3 orang tim promotor,
- 1 pakar dari dalam UNS

5. Ujian Kelayakan
Naskah
Disertasi

Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
adalah tahapan penilaian naskah
disertasi oleh tim penilai kelayakan
yang ditugasi oleh DireKur
Pascasarjana untuk memberikan
pendapatnya terkait kelayakan
substansi dan penulisan disertasi
untuk maiu ke uiian disertasi.

6 orang 1 . l(etua : Kaprodi/ yang
dituniuk

2. Penguji :
- 3 orang tim promotor,
- 1 pakar dari dalam UNS
- 1 pakar dari luar UNS

o . Ujian Tertutup
Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi adalah
tahapan akhir penyelesaian
disertasi dalam bentuk
pertanggungjawaban peserta
program doktor dalam
memDertahankan disertasi secara
substantif.

7 orcng \. Pelaksanaan di PPs
(7 orang)

1. Ketua : Direktur PPs / yang
ditunjuk

2. Sekretaris: Kaprodi
3. Anggota :

a. Promotor
b. Ko Promotor I
c. Ko promotor ll
d. Penguji dari dalam UNS
e. Penquii dari luar UNS

7 orang

(FEB dan
FKIP)

3. Pelaksanaan di Fak. Pengelola
(FKIP dan FlB, 7 orang)

L l(etua : Dekan Pengelola /
1'ang ditunjuk,

Z. tiekretaris:Kaprodi
l. l\nggota :
a. Promotor
b. Ko Promotor I
c. Ko promotor ll
d. Penguji dari dalam UNS
e. Penouii dari luar UNS

7 . Ujian Terbuka
Promosi Doktor

Ujian Teftuka Promosi Doktor
adalah salah satu bentuk Dromosi
calon doktor forum sidang terbuka di
PPs UNS. Kegiatan ini bersifat wajib
bagi calon dokor setelah memenuhi
persyaratan tertentu.

8 orang \. Pelaksanaan di PPs (8
orang)

1. Ketua:Rektor/yang ditunjuk
2. Sekretaris : Direktur PPs /

yang ditunjuk
3.  Anggota:

a. Ptomotor
b. Ko Promotor I
c. Ko Promotor ll
cl. Kaprodi
e. Penguii dari dalam UNS



f. Penguji dari luar UNS

9 orang

(FEB dan
FKIP)

B. Pelaksanaan di Fak.
Pengelo la (FEB dan FKIP,  9
orang)
1. Ketua: Rektor/yang

ditunjuk,
il. Sekretaris: Direktur PPs
:1.  Anggota:

b.
c .
d .

f.

g .

Dekan Pengelola
Promotor
Ko Promotor I
Ko Ptomotor ll
Kaprodi
Penguji dari dalam
UNS
Penquii dari luar UNS

B. Penetapan Tahapan Ujian Tesis dan Disertasi untuk pelaksanaan ujian mulai Semester Pebruari
- Juli 2016 dan seterusnya distandarkan sebagai berikut;

ests

NO TAHAPAN DEFINISI JUMLAH
PENGUJI PERSONIL

'l Ujian Seminar
Proposal

Ujian Seminar Prcposal Tesis
adalah pemaparan proposal tesis
oleh calon magister dalam
pertemuan ilmiah yang
diselenggarakan oleh Prodi guna
menyempurnakan proposal
tes|snva

3 orang t .
)

l(etua : Kaprodi/ yang ditunjuk
Penguji: Pembimbing I dan
Pembimbing ll

2. Ujian Seminar
Hasil Penelitian
Tesis

Ujian Seminar Hasil Penelitian
Tesis adalah pemaparan hasil
penelitian tesis oleh calon
magister pada pertemuan ilmiah
dalam rangka membantu calon
magister menyempurnakan
naskah tesisnya

3 orang t . l(etua : Kaprodi/ yang ditunjuk
F enguji: Pembimbing I dan
Pembimbing l l

Ujian Tesis Ujian Tesis adalah tahapan akhir
untuk menilai kemamDuan calon
magister dalam mempertahankan
substansi tesisnva.

4 orang l .
z.
3.

l ietua : Kaprodi/ yang ditunjuk
Siekretaris : Wakil dari Prodi
Frenguji : Pembimbing I dan
t,embimbing ll

Disertasi

NO TAHAPAN DEFINISI JUMLAH
PENGUJI PERSONIL

1 Ujian
Kualifikasi

Ujian Kualifikasi adalah lahapan
pinilaian/kualifi kasi peserta
program doktor melalaui evaluasi
oleh tim komisi disertasi terhadaD
rencana proposal disertasi

3 orang 1. l(etua: Kaprodi/yang ditunjuk
2. F,enguji :2 orang pakar

2. Ujian Seminar
Proposal
Disertasi

Ujian Seminar Proposal
Disertasi adalah pertemuan
ilmiah yang diselenggarakan oleh
Prodi dalam rangka membantu
peserta program doktor
menyempurnakan proposal
disertasinya sebelum maju ke
uiian komprehensif.

4 orang 1. fletua: Kaprodi/yang ditunjuk
2. Penguji : 3 orang tim

P,romotor

Ujian Proposal/
Komprehensif

Ujian Proposal/Komprehensif
adalah forum yang dibuat oleh
Program Studi dalam menilai
kelayakan proposal disertasi dari
aspek substansi (objek, metode)
dan kapasitas peserta Program
Doktor untuk menyelesaiakan
studinva.

5 orang 1. lietua: Kaprodi/yang ditunjuk
2. F enguji :

- 3 orang tim promolor
- 1 pakar dari dalam UNS



4 . Ujian Seminar
Hasil Penelitian
Disertasi

Ujian Seminar Hasil Penelitian
Disertagi adalah seminar intemal
Program Studi yang
disetenggarakan oleh Prodi dalam
rangka membantu peserta
program doktor menyempurnakan
naskah disertasinya melalui forum
oertemuan ilmiah.

5 orang l(etua: Kaprodi/yang ditunjuk
F enguji :
- 3 orang tim promotor,
- 1 pakar dari dalam UNS

l .
z.

5 , Ujian Kelayakan
Naskah Disertasi

Ujian Kelayakan Naskah
Disertasi adalah tahapan
penilaian naskah disertasi oleh tim
penilai kelayakan yang ditugasi
oleh Direktur Pascasarjana untuk
memberikan pendapatnya terkait
kelayakan substansi dan
penulisan disertasi untuk maju ke
uiian disertasi.

6 orang l(etua: Kaprodi/yang ditunjuk
F enguji :
- 3 orang tim promotor,
-  1  pakar  dar i  da lam UNS
- 1 pakar dari luar UNS

1 .

o . Ujian Tertutup
Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi adalah
tahapan akhir penyelesaian
disertasi dalam bentuk
pertan ggun gjawaban peserta
program doktor dalam
memDertahankan disertasi secara
substantif.

7 orcng l. Ketua: Direktur PPs / yang
ditunjuk aiau Dekan
F,engelola / yang ditunjuk

2. $ekretaris: Kaprodi
3.  lhggota:

er. Promotor
b. Ko Promotor I
c. Ko Promotor ll
cl. Penguji dari dalam UNS
er. Penouii dari luar UNS

7 . Ujian Terbuka
Promosi Doktor

Ujian Terbuka Promosi Doktor
adalah salah satu bentuk promosi
calon doktor forum sidang terbuka
di PPs UNs. Kegiatan ini bersifat
wajib bagi calon doktor setelah
memenuhi persyaratan tertentu.

9 orang l. l(etua: Rektor/ yang ditunjuk,
2. Sekretaris: Direktur PPs/

yang ditunjuk
3- lhggota :

zr. Dekan Pengelola /
Pembina Rumpun llmu/
Wakil Dekan Bidang
Akademik
Promotor
Ko Promotor I
Ko Promotor ll
Kaprodi
Penguji dari dalam UNS
Penquii dari luar UNS

tr.
c ,
cl.

f.

c. GapaianPembelajaran
Capaian pembelajaran yang harus dipenuhi sebelum ujian tesis bagi mahaslswa program magister dan
sebelum ujian tertutup disertasi bagi mahasiswa program doktor diberlakukan mulai 1 Agustus 2016.

1. Capaian Pembelajaran Program Magister

Salah satu komponen wajib Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum untuk Program Magister yaitu:
mampu mengembangkan pemikiran logis, kitis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah,
penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun
konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis
dan mempublikasikan minimal:

a) Satu (1) makalah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau diterima di jurnal

internasional. dan:
b) Satu (1) makalah atau artikel yang dipresentasikan dan diterbitkan dalam bentuk prosiding

nasional/ internasional.

2. capaian Pembelajaran Program Dokor

Salah satu komponen wajib Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum untuk Program Doktor, yaitu:
mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis
dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam
bentuk disertasi, serta mempublikasikan minimal:

a) Satu (1) makalah yang telah diterbitkan pada jurnal bereputasi (terindex scopus) atau dua (2)
makalah jurnal yang dipublikasikan pada jumal internasional (1 makalah status telah
diterbitkan, dan 1 makalah telah dikirim/ submitted), dan;



b) Satu (1) artikel ilmiah yang dipresentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk prosiding
lntemasional.

D. Porirltungan Masa Sludi

1. Program Magiater
masa dudi bagi mghasiswa program maglsler sampsi dengan angkatan 2015 diperhitungksn mulei
mahasiswa masulv pelantikan mghesis$ra baru Proorain Pascasarjane UNS sampai dengen
pengesahan kelulusan oleh Kepsla Program studi.

2. Program Doktot
masa studi begi m€hasiswa program doxlor sampai d€ngan angkatan 20!5 dipern unqkan mulai
mahasiswa masulv pelantikan maheslwva baru Progrem Psscasarjana UNS sampai dengan ujian
ierbuka.

Domikian bulir-bulir tsIsebut dielss untuk dapal dllet5snakon oloh pongelola, do:ien, mahasiswa dan stet
kependldiken pada sertiap kegiatan lerkait Penyesuelan penyelenggaraan pendidik{ln program pasc€sariana
66oara msnyoluruh ysng msngaou kopada Peratufen Msntori Ri66t, Tsknologi dan Pondidikan Tlnggi
Nomor 044 Tehun 2013 tentang Slandsr Nasional Pondidikan Tinggi ahan diluangl:an segera dalam bsnluk
r€visi darl Persturan Rektor No: 08ZUN27/2013,

Tduran dlldtpdl(an kopeda 'tth. :
1. Dir€ktu Prognam Pascasadsna UNS
2. D€k8n d LingkungsiruNs

4,#xi

{{.ffi
Dr, Rsvik l(rr8idi,Ms

NlP. 195707071981031006


