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A. PENERIMAAN MAHASISWA 

1. Pelaksanaan Seleksi 

a. Seleksi calon mahasiswa Program Pascasariana Universitas Negeri 

Jakarta (PPs UNJ) dilakukan dua kali satu tahun yaitu: 

1). Penerimaan semester gasal untuk program reguler dan non 

reguler  

2). Penerimaan semester genap untuk program nonreguler.  

b. Penerimaan semester gasal dilakukan bulan Mei sampai dengan Juh 

dan penerimaan semester genap dilakukan bulan November sampai 

dengan Januari.  

2. Persyaratan 

a. Calon mahasiswa pinogram S2 memiliki IPK S1 minimal 2.75 dan 

untuk program S3 memmiliki IPK S2 minimal 3,25 dan program 

studi terakreditasi.  

b. Bagi calon mahasiswa yang memiliki IPK 2,25 s IPK <275 untuk 

S2 dan 3.00 � IPK < 3.25 untuk S3 dapat mengikuti seleksi 

dengan persyaratan telah bekerja minimal tiga tahun atau 

mendapatkan rekomendasi dari guru besar yang bidang 

keahliannya relevan dengan program studi yang dipilih  

c. Mengikuti seleksi yang diadakan oleh PPs dengan mata uji Tes 

Pontensi Akademik dan Bahasa lnggris (TOEFL).  

d. Calon mahasiswa yang dapat diterima sebagai mahasiswa PPs 

adalah calon mahasiswa yang lulus TPA dengan skor minimal 450 

untuk S2 dan 500 untuk S3 serta lulus TOEFL dengan skor 

minimal 450 untuk S2 dan skor minimal 500 untuk S3.  

e. Calon mahasiswa yang lulus Tes Potensi Akademik (TPA) namun 

belum memperoleh 400 ≤ skor TOEFL <450 untuk S2 dan 450 ≤ 

skor TOEFL < 500 untuk S3 dapat diterima dengan syarat pada 

saat mendaftar ujian formatif Tesis dan ujian tertutup Disertasi 

telah mencapai skor TOEFL tersebut  

f. Calon mahasiswa memiliki dua pilihan program studi. Penentuan 

kelulusan pada program studi yang dipilih berdasarkan kriteria 

skor TPA yang disesuaikan dengan karakteristik program studi.  

g. Apabila karena sesuatu hal, calon mahasiswa yang dinyatakan 

lulus tidak mendaftar sesuai waktu yang ditentukan maka 

diberikan kesempatan untuk mendaftar tahun berikutnya tanpa 
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mengikuti seleksi ulang dengan melapor secara tertulis kepada 

Direktur.  

h. Lulusan program S1 dari Perguruan Tinggi Negeri yang 

terakreditasi dengan yudisium cum laude (IPK > 3,50) dapat 

diterima sebagai mahasiswa S2 tanpa seleksi.   

i. Lulusan program S2 dari Perguruan Tinggi Negeri yang 

terakreditasi dengan yudisium cum laude (IPK > 3,75) dapat 

diterima sebagai mahasiswa S3 tanpa seleksi:  

j. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi diwajibkan 

mendaftar ulang dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan 

oleh PPs UNJ  

 

B. MATRIKULASI 

Mata kuliah matrikulasi ada dua macam yaitu matrikulasi kependidikan dan 

matrikulasi program studi. Matrikulasi kependidikan dilaksanakan sebelum 

perkuliahan semester pertama yaitu tanggal 1-31 Agustus untuk mahasiswa 

yang ditenma pada semester gasal dan tanggal I-28 Februari untuk 

mahasiswa yang diterima pada semester genap, sedangkan mata kuliah 

matrikulasi program studi dilaksanakan pada semester gasal.  

 

C. PERKULIAHAN 

Perkuliahan PPs UNJ dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme 

sebagai berikut. 

1. Setiap awal semester perkuliahan, mahasiswa wajib mendaftar dengan 

mengisi Kartu Rencana Studi.  

2. Perkuliahan menggunakan sistem kredit semester dengan bobot sebagai 

berikut.  

Satu sks pada Program Magister untuk mata kuliah:  

tatap muka 50 menit  

terstruktur 50 menit  

mandiri 60 menit  

 

Satu sks pada Program Doktor untuk mata kuliah:  

Teori:  

tatap muka 50 menit  

terstruktur 50 menit  

mandiri 60 menit 



3 | BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen 201                   
 

3. Satu semester terdiri dari 16 kali pertemuan sudah termasuk 2 kali ujian 

yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).  

4. Dosen pengampu mata kuliah wajib memenuhi jumlah tatap muka 

minimal 12 kali, tidak termasuk ujian.  

5. Kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap muka minimal 75% dan 16 kali 

kegiatan tatap muka yang dilakukan oleh dosen.  

6. Penetapan nilai akhir juga memperhitungkan tugas-tugas yang diberikan 

dosen, sesuai dengan kontrak perkuliahan  

7. Satu tahun akademik terdiri dari semester gasal, semester antara, dan 

semester genap  

a. Semester gasal berlangsung dari bulan September sampai dengan 

bulan Desember;  

b. Semester antara berlangsung dan bulan Januari sampai dengan 

bulan Februari  

c. c Semester genap berlangsung dari bulan Maret sampai dengan 

bulan juni,  

8. Pelaksanaan Perkuliahan  

a. Perkuliahan Matrikulasi dilaksanakan tanggal 1-31 Agustus untuk 

mahasiswa yang diterima pada semester gasal dan tanggal 1-28 

Februari untuk mahasiswa yang diterima pada semester genap  

b. Semester gasal digunakan untuk kegiatan perkuliahan empat sampai 

lima mata kuliah yang terdiri atas tiga mata kuliah kompetensi umum, 

dua mata kuliah matrikulasi program studi atau satu mata kuliah 

matrikulasi program studi ditambah satu mata kuliah kompetensi 

utama bagi mahasiswa tak sebidang.  

c. Semester antara digunakan untuk kegiatan perkuliahan dua mata 

kuliah dari kelomnpok mata kuliah Kompetensi Pendukung,  

d. Semester genap digunakan untuk kegiatan perkuliahan lima sampai 

enam mata kuliah dan kelommpok mata kuliah Kompetensi Utama.  

 

D. UJIAN KOMPREHENSIF 

Ujian komprehensif bertujuan menilai kemajuan mahasiswa dalam 

penguasaan materi perkuliahan secara utuh dan menyeluruh, Ujian 

komprehensif adalah nonkredit dan diberi predikat lulus atau tidak lulus (non 

graded).  

Pelaksanaan uiian komprehensif di bawah tanggung jawab Direktur PPs. 

Ketua pelaksana ujian dijabat oleh ketua program studi dengan tim penilai 
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sekretaris program studi dan dosen lain di Universitas Negeri Jakarta Surat 

keterangan kelulusan ujian komprehensif ditandantangani oleh Ketua 

Program Studi dan Direktur PPs. Mahasiswa yang tidak lulus ujian 

komprehenssif diberikan kesempatan mengulang satu kali Pelaksanaan ujian 

komprehensif dilaksanakan setelah mahasiswa lulus semua mata kuliah 

 

E. PENYELESAIAN DISERTASl PROGRAM DOKTOR 

1. Penetapan Promotor 

Penentuan prommotor dilakukan paling lambat tiga bulan sejak 

semester genap berajlan. Mahasiswa mengajukan tiga nama calon 

promotor pertama dan tiga calon co-promotor kedua dengan nama yang 

berbeda. Jika mahasiswa mengusulkan nama yang sama maka 

pembimbing disertasi akan ditetapkan oleh Direktur PPs dalam bentuk 

surat keputusan tanpa terikat dengan pilhan mahasiswa.  

2. verifikasi Topik 

Verifikasi Topik digunakan untuk menetapkan topik yang akan 

diajukan sebagai disertasi. Topik yang diajukan pada validasi topik telah 

disetujui oleh promotor dan co-promiotor. Verifikasi topik dapat dilakukan 

setiap saat berdasarkan pengajuan dari mahasiswa dan penjadwalan 

oleh program studi. verifikasi topik dapat dilakukan melalui laman 

http:Ilpilnas.ristek.goid  

a. Verifikasi topik dilaksanakan oleh: 

1) Ketua Program Studi  

2) Sekretaris Program Studi  

3) Promotor dan Co-promotor  

4) Dalam hal ketua program studi dan/atau sekretaris progam studi 

merangkap sebagai promotor dan/atau co-promotor, maka 

verifikasi topik dapat diambah satu orang dosen.  

b. Kelayakan topik disertasi yang telah divalidasi dinyatakan dengan 

surat keterangan dan ketua program studi sebagai syarat untuk 

menulis proposal disertasi.Topik disertasi yang telah ditetapkan tidak 

dapat diganti. apabila dilakukan penggantian topik disertasi secara 

subtansial, maka harus mengulang verifikasi topik 

3. Seminar Proposal 

Seminar proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa lulus ujian 

komprehensif. Seminar proposal dapat dijadwal setiap saat oleh ketua 

program studi berdasarkan usulan mahasiswa. Untuk dapat dijadwalkan 
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mahasiswa mengajukan permohonan kepada ketua program studi 

dengan melampirkan proposal disertasi yang telah dlsetujui oleh promotor 

dan co promotor yang berisi konsep/kajian teoretik minimal 50%, serta 

draf instrunmen yang telah disetujui oleh promotor dan co-promotor untuk 

kuantitatif dan informasi tentang latar penelitian untuk kualitatif.  

a. Susunan panitia seminar proposal disertasi terdiri atas:  

1) Direktur PPs  

2) Ketua Program Studi  

3) Sekretars Program Studi  

4) Promotor dan Co-promotor  

5) Dalam hal ketua program studi dan/atau sekretaris progam studi  

6) Dalam hal ketua program studi dan/atau sekretaris progam studi 

merangkap sebagai promotor dan/atau co-promotor, maka panitia 

seminar proposal dapat ditambah satu atau dua orang dosen 

penguji.  

b. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal tiga 

orang penguji secara fisik termasuk minimal satu orang promotor/co 

promotor  

c. Kelulusan proposal disertasi yang telah diseminarkan dinyatakan 

dengan surat keterangan dari ketua program studi sebagai syarat 

untuk meneruskan penulisan disertasi 

4. Seminar Kelayakan Disertasi 

a. Seminar kelayakan disertasi dapat dilaksanakan setiap saat oleh 

ketua program studi berdasarkan usulan mahasiswa. Mahasiswa 

mengajukan permohonan seminar kelayakan disertasi kepada ketua 

program studi dengan melampirkan hasil peneitian yang telah 

berbentuk disertasi sesuai dengan format dan sistematika yang telah 

ditetapkan dan telah disetujui oleh promotor dan co-promotor.  

b. Seminar kelayakan disertasi menilai kelayakan secara teoretis dan 

metodologis draft disertasi yang diajukan;  

c. Disertasi dapat dinyatakan tidak Iayak apabila tidak memenuhi 

standar kelayakan teoretis dan metodologis atau promovendus tidak 

mampu mempertahankan aspek teoretis dan metodologis di depan 

panitia seminar:  

d. Mahasiswa yang disertasinya dinyatakan tidak Iayak diberi 

kesempatan untuk mengulang seminar kelayakan disertasi maksimal 

dua kali  



6 | BAN-PT: Borang Akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen 201                   
 

e. Bagi mereka yang telah mengulang sebanyak dua kali tetap 

dinyatakan tidak layak, maka yang bersangkutan diberi surat 

keterangan pernah kuliah di PPs UNJ.  

f. Panitia seminar kelayakan disertasi terdiri atas:  

1) Direktur PPs  

2) Asisten Direktur I  

3) Ketua Program Studi  

4) Sekretaris Program Studi  

5) Promotor dan Co-promotor  

6) Penguii Senat  

7) Dalam hal Ketua program studi dan/atau sekretaris progam studi 

merangkap sebagai promotor dan/atau co-promcor, maka panitia 

seminar kelayakan disertasi dapat ditambah satu atau dua orang 

penguji ahli. 

g. Seminar kelayakan disertasi dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh 

minimal tiga orang penguji secara fisik dan minimal satu orang 

promnotor co-promotor  

h. Kelayakan disertasi dinyatakan dengan surat keterangan dari ketua 

program studi sebagai syarat untuk ujian tertutup.  

5. UjianTertutup Diesertasi 

Ujian tertutup disertasi dapat dijadwalkan setiap saat oleh Direktur PPs 

berdasarkan usulan mahasiswa 

a. Penjadwalan ujian tertutup disertasi berdasarkan permohonan 

mahasiswa dengan melampirkan 

1) Disertasi hasil perbaikan yang telah disetujui oleh panitia seminar 

kelayakan disertasi, sebanyak 9 eksemplar,  

2) Surat keterangan skor TOEFL minimal >500 dar lembaga Bahasa 

lnggris yang tersertifikasi;  

3) Menyerahkan artikel ilmiah yang telah dinyatakan layak dimuat 

pada jurnal yang telah disetujui oleh Promotor, Co-Promotor, 

Ketua Program Studi dan dua Reviewer;  

4) Surat keterangan lulus uiian komprehensif;  

5) Surat keterangan kelayakan disertasi;  

6) Surat keterangan bebas perpustakaan,  

7) Surat keterangan telah menyelesaikan kewajiban administrasi  

b. Panitia uiian tertutup disertasi terdiri atas; 

1) Rektor sebagai ketua panitia ujian:  
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2) Direktur PPs sebagai sekretaris panitia ujian;  

3) Asisten Direktur I;  

4) Ketua Program Studi sebagai penguji;  

5) Promotor dan Co-promotor sebagai penguji  

6) Penguji Senat UNJ;  

7) Penguii Luar Universitas Negeri Jakarta. Penguii luar harus 

bergelar doktor dan memiliki keahlian yang sesuai dengan 

subtansi dan metodologis disertasi yang diuji.  

8) Dalam hal Direktur, Asdir I, dan/atau ketua program studi 

merangkap sebagai promotor dan/atau co-promotor, maka 

anggota panitia ujian disertasi dapat ditambah satu atau dua orang 

penguji ahli.  

9) Dalam hal Direktur, Asisten Direktur I, Ketua Program Studi, tidak 

berfungsi sebagai promotor maka Ketua Program Studi menjadi 

penguii senat  

c. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri secara fisik oleh minimal tiga 

orang penguji, dan minimal satu orang promotor/co-Promotor 

d. Pada saat ujian tertutup, mahasiswa diwajibkan membawa: 

1. Fotocopy halaman judui dan halaman yang dikutip dari buku 

ruiukan/referensi.  

2. Contoh instrumen yang sudah terisi  

3. Foto-foto kegiatan penelitian untuk peneltian kualitatif  

e. Pada saat ujian tertutup mahasiswa berpakaian rapi dengan 

mengenakan jaket almamater  

f. Persetujuan disertasi yang telah diperbaiki berdasarkan masukan 

panitia ujian tertutup disertasi yang dibuktikan dengan tanda tangan, 

dimulai dari penguji, promotor/co-promotor, dan direktur PPs.  

g. Batas waktu penyempurnaan disertasi hasil ujian tertutup paling lama 

6 bulan. Aptila dalam batas waktu tersebut tidak selesai atau belum 

mendaftar promosi doktor, maka akan dianggap gagal dan harus 

mengulang ujian tertutup disertasi.  

h. Kelulusan ujan tertutup disertasi ditetapkan oleh panitia ujian yang 

disertai berita acara.  

 

 

 


