
PERKULIAHAN DAN BIMBINGAN

Gugus Tugas Pascasarjana



MASA STUDI PROGRAM MAGISTER

Masa studi maksimal 8 (delapan) semester

Mahasiswa Program Magister yang tidak dapat 
menyelesaikan studi dalam delapan semester dinyatakan 
drop out (DO)

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 1 semester
dinyatakan cuti yang dilakukan oleh sistem dan tidak
mendapatkan layanan akademik

Mahasiswa memiliki kesempatan cuti maksimal 2 kali



Masa studi Program Doktor maksimal 14 (empat belas) 
semester

Masa studi Program Doktor yang tidak dapat 
menyelesaikan studi dalam 14 semester dinyatakan drop 
out (DO)

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 1 semester
dinyatakan cuti yang dilakukan oleh sistem dan tidak
mendapatkan layanan akademik

Mahasiswa memiliki kesempatan cuti maksimal 2 kali

MASA STUDI PROGRAM DOKTOR



KETENTUAN PERKULIAHAN

• 14 kali pertemen efektif 

• 2 kali pertemuan UTS dan UAS
Perkuliahan dilaksanakan 16 kali 
pertemuan

Dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80%

20% kekurangan kehadiran dapat diganti dengan tugas-tugas yang 
setara atau mengganti perkuliahan sebelum pelaksanaan UAS

• UTS    7 – 12 Mei 2018

• UAS 12 – 20 Juli 2018

UTS/UAS dilaksanakan sesuai yang 
jadwal tercantum dalam kalender 
akademik



KETENTUAN PERKULIAHAN

Dosen  menginput nilai sesuai dengan jadwal SIAKAD, bila tidak menginput nilai 
sesuai jadwal mahasiswa yang bersangkutan mendapat nilai B

Dosen menandatangi berita acara berakhirnya perkuliahan

Dosen menandatangi kehadiran mengajar, mengisi agenda mengajar yang berisi 
tentang materi yang disampaikan sesuai dengan RPS dan menandatanganinya

Mahasiswa yang kehadiran kurang dari 80%, tidak diperkenankan mengikuti UAS 



TAHAPAN PENYELESAIAN 
STUDI PROGRAM MAGISTER

• Instrumen ujian 
komprehensif 
disusun oleh TIM 
DOSEN

• Instrumen ujian 
komperehensif 
dilakukan uji 
validitas melalui 
TIM DOSEN

• Sebagai prasyarat 
untuk mengikuti 
kolokium

UJIAN 
KOMPREHENSIF

KOLOKIUM

• Artikel diterima pada 
jurnal akreditasi 
nasional atau jurnal 
internasional

UJIAN SEMINAR 
PROPOSAL

UJIAN TESIS



TAHAPAN PENYELESAIAN STUDI 
PROGRAM DOKTOR

• Instrumen 
ujian 
komprehensif 
disusun oleh 
TIM DOSEN

• Instrumen 
ujian 
komperehensi
f dilakukan uji 
validitas 
melalui TIM 
DOSEN

• Sebagai 
prasyarat 
untuk 
mengikuti 
kolokium

UJIAN 
KOMPREHENSIF

KOLOKIUM
UJIAN 

SEMINAR 
PROPOSAL • Artikel 

SUBMIT
pada jurnal 
jurnal 
internasional 
bereputasi

UJIAN 
KELAYAKAN 
DISERTASI

• Artikel 
ACCEPTED 
pada 
jurnal 
jurnal 
internasio
nal 
bereputasi

UJIAN 
TERTUTUP

•Artikel 
PUBLISH 
pada jurnal 
jurnal 
internasiona
l bereputasi

UJIAN 
TERBUKA 



ALUR UJIAN TERTUTUP

Perkuliahan 
tatap muka

Kolokium

Ujian 
Komprehensif

Penyusunan 
proposal:
1. Novelty
2. Metodologi 
dibuktikan dengan 
pengesahan dari 
Promotor dan Co-
promotor

Seminar Proposal
(penelaah internal)

Pengambilan dan 
pengolahan data

UJIAN TERTUTUP

Artikel yang 
sudah 

diterima oleh 
pengelola 
jurnal utk 

dipublikasikan

Disertasi yang 
sudah 

disetujui oleh
ko/promotor

penelaah 
eksternal

Seminar hasil/ujian 
kelayakan

(penelaah eksternal)

Draf artikel 
yang sudah 

dikirim ke GP3

Draf disertasi 
yang sudah 

disetujui oleh 
penelaah 
internal

Artikel 
dipublikasi
kan pada

jurnal
bereputasi.

Disertasi 
sudah 

disetujui 
oleh 

ko/promot
or dan
penguji 

eksternal 
dan 

internal 

Ujian 
Terbuka



PEMBIMBINGAN

1
• Pada akhir semester dua, mahasiswa diminta menyusun 

proposal mini terdiri 2000-2500 kata

2
• Mahasiswa mengajukan 3 orang calon pembimbing satu

3
• Berdasarkan proposal mini dan usulan mahasiswa, 

korprodi mengusulkan dosen pembimbing ke wadir 1

4
• Direktur menetapkan pembimbing I dan pembimbing II

USULAN PEMBIMBING



PEMBIMBINGAN TESIS

KOLOKIUM

Subtansi pada kolokium
sesuai tema penelitian
berdasarkan literatur reviu 
paling sedikit 15 artikel 7 
tahun terakhir dan 10 
buku yang menghasilkan 
state of the art hasil
penelitian dan kebaharuan
penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian 
dan kajian teoritik.

Mahasiswa 
melakukan 
bimbingan paling 
sedikit  4 kali 
sebelum kolokium 
dengan pembimbing.

Mahasiswa 
melakukan 
penyelesaian 
Perbaikan proposal 
(BAB I dan BAB II) 
dilakukan paling lama
1 bulan setelah 
Kolokium.

Mahasiswa 
dinyatakan tidak lulus
diberi kesempatan 
untuk mengulang 
kolokium maksimal 3
kali.

Mahasiswa disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan dilaksanakan 
Gugus Penelitian, Pengabdian Dan Publikasi (P3)



UJIAN SEMPRO DAN UJIAN TESIS

• Mahasiswa melakukan bimbingan waktu paling sedikit  2 
kali sebelum seminar proposal tesis 

• Mahasiswa melakukan penyelesaian perbaikan proposal 
tesis paling lama 2  bulan setelah ujian proposal tesis

• Mahasiswa dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk 
mengulang seminar proposal paling banyak 2 kali

SEMINAR 
PROPOSAL 

TESIS

• Mahasiswa melakukan bimbingan waktu paling sedikit  8 
kali sebelum ujian tesis 

• Mahasiswa yang tesisnya dinyatakan tidak layak diberi 
kesempatan untuk mengulang ujian tesis maksimal 2 kali

• Mahasiswa melakukan penyelesaian perbaikan tesis paling 
lama 3 bulan setelah ujian tesis

UJIAN TESIS



PEMBIMBINGAN DISERTASI

KOLOKIUM

Subtansi pada kolokium
sesuai tema penelitian

berdasarkan literatur reviu 
paling sedikit 15 artikel 7 

tahun terakhir yang 
menghasilkan state of the 

art hasil penelitian dan
kebaharuan penelitian, 

rumusan masalah, tujuan 
penelitian dan kajian 

teoritik.

Mahasiswa melakukan 
bimbingan paling 

sedikit  6 kali sebelum 
kolokium.

Mahasiswa melakukan 
penyelesaian 

Perbaikan proposal 
(BAB I dan BAB II) 

dilakukan paling lama
1 bulan setelah 

Kolokium.

Mahasiswa 
dinyatakan tidak 

lulus diberi 
kesempatan untuk 

mengulang 
kolokium

maksimal 3 kali.

Mahasiswa disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan 
dilaksanakan Gugus Penelitian, Pengabdian Dan Publikasi (P3)



UJIAN SEMINAR PROPOSAL DISERTASI

Mahasiswa melakukan 
bimbingan waktu 

paling sedikit  3 kali 
sebelum seminar 
proposal disertasi

Mahasiswa melakukan 
penyelesaian 

perbaikan proposal 
disertasi paling lama 2  

bulan setelah ujian 
proposal disertasi

Mahasiswa dinyatakan 
tidak lulus diberi 

kesempatan untuk 
mengulang seminar 

proposal paling 
banyak 2 kali



SEMINAR KELAYAKAN DISERTASI

Mahasiswa melakukan 
bimbingan waktu 

paling sedikit  8 kali 
sebelum ujian 

kelayakan disertasi

Mahasiswa melakukan  
penyelesaian 

perbaikan disertasi 
paling lama 3 bulan 

setelah ujian 
kelayakan disertasi

Mahasiswa dinyatakan 
tidak lulus diberi 

kesempatan untuk 
mengulang ujian 

kelayakan disertasi 
paling banyak 2 kali



Ujian Terbuka Disertasi

Ujian Tertutup Disertasi

Mahasiswa melakukan penyelesaian 
perbaikan/menyempurnakan disertasi paling 

lama 3 bulan setelah ujian tertutup

Mahasiswa dinyatakan tidak lulus diberi 
kesempatan untuk mengulang ujian tertutup 

disertasi paling banyak 2 kali



MONITORING DAN EVALUASI 
AKADEMIK

GPjM Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



INPUT

SISTEM 
SELEKSI/PMBOL

• Pedoman seleksi memuat:

• Prosedur pendaftaran 
dan daya tampung

• Persyaratan peserta:

• Akreditasi prodi asal

• IPK

• Relevansi dengan 
rumpun ilmu

• Instrumen seleksi:

• TPA

• TOEFL/lainnya

• Teknik tes, Wawancara

• Kriteria kelulusan dan 
NBL

• Tata cara pengumuman

• Registrasi online

PROSES 
PEMBELAJARAN

SOP-SOP

• Persyaratan dan 
Prosedur Kontak MK 
(online)

• Sistem penjadwalan

• Sebelum perkuliahan 
Kkorprodi 
menandatangani KRS

• Dosen  menyusun 
yang memuat :  Bahan 
ajar/kontrak mata 
kuliah, materi,  media 
dan penilaian  
pembelajaran, 
Referensi/pustaka

• Monitoring awal 
perkuliahan online

• Monitoring proses 
perkuliahan online

• Evaluasi: UTS, kuis, 
tugas, UAS

• Dosen menginput nilai 
online

• Mahasiswa bisa 
melihat nilai/KHS jika 
sudah menilai dosen 
online.

OUTPUT

• Penyusunan 
tesis/disertasi 
(merujuk 
pedoman). Cek:

• Maksimal 
pembimbingan satu 
dosen pembiimbing  
1 maksimal  10 
orang

• Prasyarat 
pembimbing

• Prosedur seminar 
proposal, penelitian, 
dan ujian

• Persyaratan ujian

• Persetujuan 
pembimbing

• Turnitin sebagai 
panduan

• Pembimbing

• Pelaksanaan ujian

• Yudisium

• Upload 
tesis/disertasi di 
siakad

• Daftar wisuda

• Wisuda

OUTCOMES

• Lulusan sesuai 
SKL

• Masuk database 
siakad alumni (PD 
DIKTI)

• Cek lewat tracer 
study online



Monitoring Awal

•Tujuan:

Mengetahui
kehadiran

•Pelaksanaan :

Minggu ke-4 
Bulan Pertama
Perkuliahan

•Tindak Lanjut :

Prodi terhadap
dosen

Monitoring Pertengahan

•Tujuan:

Mengetahui kehadiran,  Pelaksanaan
perkuliahan dan UTS

•Pelaksanaan :

Pertemuan ke-9-10 perkuliahan

•Tindak Lanjut :

Prodi terhadap dosen bersangkutan

Monitoring Akhir

•Tujuan:

Mengetahui kehadiran, 
Pelaksanaan perkuliahan, 
UAS, dan Administrasi
Perkuliahan

•Pelaksanaan :

Selesai Perkuliahan

•Tindak Lanjut :

Prodi terhadap dosen

PEMBELAJARAN 
SESUAI STANDAR

(PERMENRISTEK-

DIKTI No.44 
Tahun 2015)

Evaluasi Dosen

•Tujuan : Mengetahui Kinerja Mengajar Dosen

•Aspek : Kehadiran, strategi perkuliahan,
penugasan, penilaian, administrasi mengajar
(Kontrak Kuliah, RPS, dan agenda mengajar)

•Pelaksanaan : Melalui SIAKAD

•Tindak Lanjut : Sebagai bahan pertimbangan
penentu pengampu mata kuliah pada semester 
berikutnya



• Penyelenggaraan

• Subtansi

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Kompresensif

• Pembimbingan

• Mekanisme Ujian Kolokium

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Kolokium

• Pendaftaran

• Mekanisme Seminar

• Kompetensi Penguji

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Seminar 

Proposal

• Pendaftaran

• Mekanisme Seminar

• Kompetensi Penguji

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Tesis

Penyelesaian Studi :
1. Tepat Waktu
2. Terpenuhinya CPL



•Aspek :

• Penyelenggaraan

• Subtansi

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Kompresensif

• Pendaftaran

• Mekanisme Seminar

• Kompetensi Penguji

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Seminar Hasil

• Pendaftaran

• Mekanisme Seminar

• Kompetensi Penguji

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Tertutup

• Pendaftaran

• Mekanisme Seminar

• Kompetensi Penguji

• Perbaikan dan Penyelesaian

Evaluasi Pelaksanaan
Ujian Terbuka

Penyelesaian Studi :
1. Tepat Waktu
2. Terpenuhinya CPL



Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan

• Penetapan Pembimbing

• Proses Bimbingan

• Kompetensi Pembimbing

Evaluasi Pembimbingan, 
Penyelesaian dan Publikasi

Artikel



• Ruang Kelas (AC, Tata ruang, Kebersihan)

• Kelengkapan Mebel (Meja, Kursi, dan Papan
Tulis)

• Kesediaan Alat dan Media (Wifi, LCD, 
Sceener)

Evaluasi Sarana
Ruang Kuliah

• Ruang (AC, Tata ruang, Kebrsihana)

• Kelengkapan Mebeler (Meja, Kursi, dan
Papan Tulis)

• Kesediaan Wifi

• Ketersediaan Literatur

Evaluasi Sarana
Ruang Dosen
/Bimbingan


