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KATA PENGANTAR 

 

Berlakunya berbagai Peraturan Pemerintah yang terkait 

dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No. 17 

Tahun 2010, dan PP No. 66 Tahun 2010) menuntut adanya 

perubahan proses pendidikan yang sesuai dengan Standar 

Nasional Pendidikan (PP No. 19 Tahun 2005), terutama tentang 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), proses pembelajaran, 

sistem evaluasi, dan pengelolaan penyelenggaraan program. 

Berbagai peraturan tersebut dikuatkan dengan disahkannya 

Undang-Undang Pendidikan Tinggi pada Tanggal 13 Juli 2012. 

Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan 

Program Pascasarjana Universitas Udayana ini disusun sebagai 

penuntun dan pegangan, baik untuk mahasiswa, dosen, maupun 

pengelola Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan PPs Unud. Buku 

ini memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keunggulan dan 

karakteristik prodi, visi, misi, tujuan dan kompetensi lulusan, 

sistem penerimaan mahasiswa, kurikulum, persyaratan 

mengikuti pendidikan Doktor, pelaksanaan pendidikan, serta 

SDM yang dimiliki oleh PDIL PPs Unud. 

Diharapkan semua staf pengajar, pengelola dan 

mahasiswa PDIL PPs Unud mengetahui, memahami, dan 

mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang tercantum 

dalam buku pedoman ini. Penyimpangan dari ketentuan yang 

tercantum dalam buku ini harus mendapat persetujuan dari 

pimpinan PDIL PPs Unud.  
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Semoga dengan diterbitkannya Buku Pedoman Akademik 

PDIL PPs Unud ini, pelaksanaan proses pembelajaran di Program 

Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas 

Udayana menjadi lebih jelas, lancar, dan terarah, serta selalu 

meningkatkan mutu akademik sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI), guna mencapai visi, misi, dan tujuan pendidikan di PDIL 

PPs Unud. 

Kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya Buku Pedoman Akademik PDIL PPs Unud, 

diucapkan  banyak terima kasih. Semoga buku pedoman ini 

bermanfaat bagi kelancaran pelaksanaan proses pendidikan di 

masa akan datang. 

 

Denpasar,  Februari   2017 

Plt. Ketua Program Studi Doktor  

Ilmu Lingkungan   

 

 

 

Prof. Dr. I Wayan Budiarsa Suyasa, MS. 

NIP. 196703031994031002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Universitas Udayana sebagai bagian dari sistem 

pendidikan nasional, mengemban fungsi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu melaksanakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui 

fungsi ini, Universitas Udayana diharapkan mampu 

menghasilkan sumberdaya manusia yang unggul dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

keterampilan serta sikap dan kepribadian yang sesuai 

dengan kompetensi yang diharapkan. Lulusan yang 

dihasilkan nantinya diharapkan dapat memecahkan 

berbagai permasalahan dan peningkatan daya saing  

bangsa yang hanya dapat dijamin hasilnya dari proses 

pembelajaran, pengalaman penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bermutu dengan standar 

international. 

Program Pascasarjana Universitas Udayana memegang 

peranan penting sebagai pusat pengembangan ilmu dan 

teknologi untuk menyediakan sumberdaya, khususnya di 

bidang ilmu lingkungan yang berkualifikasi S3 dengan  

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu 

mengembangkannya melalui kegiatan penelitian secara 

sistematis dan terprogram dengan baik, serta mampu 

menerapkan ilmu lingkungan tersebut untuk 

keberlanjutan pembangunan masyarakat dan bangsa. 

Pembukaan Program Doktor Ilmu Lingkungan yang 

memfokuskan program pendidikan dan penelitian pada 

konservasi dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan 

terestrial berbasis alam dan budaya khususnya, akan 

lebih banyak mengkaji sumberdaya tersebut  di Kawasan 
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Timur Indonesia (Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku, dan Papua). Pengkajian 

setingkat studi S3 tersebut akan  memiliki peran yang 

sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas dan sumberdaya manusia dalam pengelolaan 

sumberdaya  lingkungan secara berkelanjutan. 

Program Pascasarjana (PPs) Unud  telah membuka 

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan sejak tahun 

2001 yang telah meluluskan lebih dari 200 lulusan 

bergelar magister lingkungan, yang tersebar dan berkiprah 

di berbagai daerah meliputi Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, dan berbagai wilayah Timur Indonesia, seperti 

Bali, NTB, NTT, Papua, Kalimantan Selatan dan Sulawesi 

Selatan. Selain lulusan PPs Unud, masih banyak lulusan 

Magister dari berbagai bidang terkait yang berkiprah 

dibidang Ilmu Lingkungan  berminat untuk meningkatkan 

kualifikasinya dengan melanjutkan studinya ke jenjang S3 

bidang Lingkungan, baik yang bekerja sebagai dosen, 

maupun yang bekerja sebagai pegawai pemerintah atau 

swasta. 

Potensi utama wilayah Indonesia adalah keberadaan 

sumberdaya alam, tidak saja dalam jumlahnya tetapi juga 

dalam keragamannya. Potensi ini akan bisa dimanfaatkan 

sesuai dengan daya dukungnya bagi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia, jika dikembangkan secara optimal 

melalui pengembangan pembangunan berkelanjutan 

berdasarkan potensi dan daya dukung dari sisi 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Kajian-kajian 

dan riset-riset di bidang lingkungan sangat dibutuhkan 

untuk tujuan tersebut. Otonomi daerah yang dilaksanakan 

sejak tahun 2000 memberikan wewenang sekaligus 

tanggung jawab kepada masing-masing daerah 

Kabupaten/Kota untuk mengembangkan potensi 

daerahnya secara lebih intensif dan terfokus. Untuk 
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tujuan ini sudah tentu diperlukan SDM lingkungan yang 

handal terhadap berbagai kegiatan pembangunan agar 

ramah lingkungan. Kawasan Timur Indonesia memiliki 

potensi sumberdaya terestrial dan pesisir yang sangat 

besar dan sampai saat ini belum dapat termanfaatkan 

secara optimal. Kajian dan riset yang dilakukan oleh 

peserta didik Program Doktor Ilmu Lingkungan PPs Unud 

akan difokuskan pada penelitian dan kajian potensi, 

permasalahan dan pengelolaan lingkungan di kawasan 

Timur Indonesia. Kajian dan hasil riset lingkungan ini 

akan sangat berguna bagi kepentingan pembangunan 

bidang lain yaitu pertanian, perikanan dan pariwisata di 

kawasan Timur Indonesia yang relatif tertinggal dan perlu 

terus dikembangkan selaras dengan potensi sumberdaya 

alam dan lingkungan yang lestari. 

Progran Doktor Ilmu Lingkungan mulai dibuka tahun 

2016 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 90/KPT/I/2016 

tanggal 9 Februari 2016 tentang Pembukaan Program 

Studi Pada Universitas Udayana di Denpasar. 

Ilmu lingkungan adalah bidang ilmu yang multi 

desipliner, artinya untuk mengkaji permasalahan 

lingkungan perlu keterlibatan berbagai aspek atau bidang 

ilmu lainnya. Dalam penyelesaian permasalahan 

lingkungan diperlukan integrasi dengan bidang lain. 

Seperti diketahui kegiatan pembangunan memiliki tiga 

pilar utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Keseimbangan ketiga pilar tersebut harus dijaga agar 

terjadi pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai konflik 

akan terjadi jika terjadi ketimpangan. Inilah yang menjadi 

tantangan ke depan bagaimana implementasi ilmu dan 

teknologi bidang lingkungan. Landasan tersebut yang 

dipadukan dengan analisis internal dan eksternal dengan 

data dan informasi dari komponen terkait termasuk hasil 
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tracer studi, kemudian disusun profil lulusan Program 

Studi Doktor Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana 

Universitas Udayana adalah sebagai Akademisi, Peneliti 

dan praktisi profesional bidang pengelolaan lingkungan. 

Pengelola PDIL  terdiri dari  seorang Koordinator 

Program Studi dan dibantu oleh dua orang staf bidang 

administrasi akademik dan seorang staf bidang keuangan. 

PDIL merupakan bagian dari pengelolaan program 

pascasarjana Universitas Udayana, dengan demikian tata 

pamong PDIL merupakan bagian struktural dari 

pengelolaan pascasarjana.  

Penyelenggaraan pendidikan di prodi ini ditujukan 

untuk mewujudkan visi, dan mengemban misi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan penyusunan 

program kerja tahunan (Renja) yang mengacu pada 

Renstra Pascasarjana Unud. Supaya tujuan dapat tercapai 

dengan efektif, sistem dan pelaksanaan tata pamong 

diterapkan dengan mengacu pada struktur organisasi 

PDIL. Koprodi sebagai koordinator dalam kegiatan 

akademik dan non akademik yang dalam pelaksanaannya 

dibantu oleh tenaga kependidikan yang memiliki tugas 

pokok bidang akademik dan keuangan.  

Untuk meningkatkan prinsip-prinsip efisiensi, 

pelayanan Universitas Udayana sudah menerapkan sistem 

layanan terintegrasi yang dilakukan berbasis jaringan (web 

base) terintegrasi dalam Integrated Management 

Information System, the Strategic of Unud (IMISSU). Dalam 

sistem IMISSU ini terdapat beberapa sistem yang melayani 

bidang akademik, SDM, keuangan, dan fasilitas, antara 

lain Sistem Solusi Perencanaan (SILUNA), Sistem Informasi 

Manajemen Akademik (SIMAK), Sistem Akuntansi dan 

Keuangan (SIAKU), SIMPEG,  SIMAYA dan lainnya yang 

semuanya digunakan dalam layanan terintegrasi. 
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Program Studi Doktor  Ilmu Lingkungan memiliki 

wewenang dalam kegiatan akademik untuk 

mengembangkan dan melakukan inovasi terkait dengan 

pengembangan yang hendak dilakukan secara 

desentralisasi.  Pelaksanaan pengembangan kegiatan 

akademik yang meliputi kegiatan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan 

merujuk pada peraturan akademik Unud dan pedoman 

akademik Pascasarjana. Berbagai aspek kegiatan yang 

dikembangkan, meliputi pengembangan sumberdaya 

akademik, pengembangan dan perencanaan fasilitas 

akademik, dan sumberdaya pembelajaran. Dalam 

pelaksanaannya untuk memastikan bahwa kegiatan 

berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka 

diacu pedoman-pedoman yang mengatur kinerja pengelola, 

etika dosen, etika mahasiswa, sistem penghargaan dan 

sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan yang telah 

disusun oleh Pascasarjana. 

PDIL melaksanakan kewenangan dalam pengambilan 

kebijakan tentang regulasi, program, kegiatan, dan 

anggaran. Hal ini dilakukan oleh koprodi dengan tetap 

mematuhi ketentuan kebijakan dari Direktur Pascasarjana 

Unud maupun ketentuan yang mengikat lainnya. Dalam 

hal ini, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah 

ditentukan. Koprodi bertugas untuk mengarahkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan 

pendidikan di PDIL agar berjalan dengan baik demi 

terwujudnya tujuan, misi dan visi. Pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan proses akademik dilakukan melalui 

koordinasi dengan staf administrasi akademik dan 

keuangan. Secara organisasi koprodi dalam menjalankan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur 

Pascasarjana Unud. 
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Untuk menentukan kebijakan yang terkait dengan 

implementasi tata kelola PDIL, koprodi berpedoman pada 

hasil evaluasi dan pertimbangan dari para dosen yang 

disampaikan dalam rapat evaluasi semesteran. Namun 

demikian, pada kondisi tertentu rumusan kebijakan 

tersebut dapat dimintakan pertimbangan dan persetujuan 

dari Direktur Pascasarjana Unud. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat 

tersosialisasikan dan dijalankan secara baik  oleh para 

pihak yang terkait dengan kebijakan yang diambil. Oleh 

karenanya, selain kebijakan tersosialisasikan dengan baik, 

maka regulasi dan penganggaran yang diputuskan koprodi 

juga telah melalui proses penjaringan aspirasi dari para 

pihak. Dengan demikian, maka pelaksanaan dari 

kebijakan regulasi dan anggaran tersebut mendapat 

dukungan dan tanggapan yang baik dari sivitas akademika 

PDIL Pascasarjana Unud. Pertanggungjawaban pengelola 

PDIL atas pelaksanaan tugasnya selalu dilakukan secara 

regular melalui rapat dosen dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan dengan agenda, antara 

lain: kinerja keuangan pasca, kinerja akademik yang 

meliputi kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta 

proses belajar mengajar dosen dan mahasiswa. Hasil-hasil 

tersebut juga selalu diinformasikan dan disebarluaskan 

pada pihak terkait. 
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BAB II 

KEUNGGULAN DAN KARAKTERISTIK  

PDIL PPS UNUD 

 

Pengembangan Koridor Ekonomi Bali – Nusa Tenggara 

mempunyai tema  Pintu Gerbang Pariwisata dan  

Pendukung Pangan Nasional. Percepatan dan perluasan 

pembangunan ekonomi yang akan difokuskan pada 3 (tiga) 

kegiatan  ekonomi utama, yaitu: Pariwisata, Perikanan dan 

Peternakan. Pariwisata dikawasan ini memberikan 

kontribusi dalam perolehan devisa negara serta berperan 

dalam  mengentaskan kemiskinan. Kedepannya, 

pariwisata masih menjadi kegiatan ekonomi utama yang 

akan dikembangkan di Koridor Ekonomi Bali – Nusa 

Tenggara karena masih banyaknya potensi pariwisata yang 

belum dioptimalkan saat ini. Program studi yang 

diusulkan adalah Program Doktor Ilmu Lingkungan. 

Sedangkan spesifikasi dari program studi ini adalah 

pengelolaan sumberdaya lingkungan  pesisir dan 

ekosistem terkait dalam menunjang pembangunan 

pariwisata yang berbasis alam dan budaya. Kajian 

akademik pengelolaan sumberdaya lingkungan ini meliputi 

Pengkajian strategi, permodelan pengelolaan berbagai 

komponen fisik, sosial dan budaya dan penginderaan jauh 

(remote sensing) merupakan pengutamaan dan kekhasan 

analisis terhadap fungsi, potensi, daya dukung dan daya 

tampung, ancaman pencemaran dan kerusakan 

sumberdaya  lingkungan.  Bidang kajian yang dirumuskan 

untuk mencapai kompetensi lulusan Doktor Ilmu 

Lingkungan Universitas Udayana yang diharapkan. Selain 
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didasarkan atas kompetensi lulusan yang telah 

ditetapkan, bidang  kajian juga ditentukan berdasarkan 

dukungan terhadap percepatan pembangunan wilayah 

timur Indonesia, pembangunan nasional, tanggung jawab 

dan menjawab tantangan di masyarakat, maka bidang 

kajian Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan  Universitas 

Udayana dirumuskan sebagai berikut: 

1) Ekologi dan Pengelolaan Lingkungan Pesisir. 

2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan. 

3) Sosial-ekonomi dan Budaya Masyarakat Lingkungan 

Pesisir. 

Bidang kajian yang dirumuskan tersebut di atas akan 

bermuara pada spesifikasi PDIL yaitu pengelolaan 

lingkungan berkelanjutan terkait dalam menunjang 

pembangunan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. 

Masing-masing bidang kajian akan terjabarkan dalam 

kelompok mata kuliah kekhususan pada kurikulum PDIL. 

Penjabaran ini akan memberikan untaian keterkaitan 

rangkaian mata kuliah dan penunjang  disertasi yang 

terfokus dan lebih bermutu. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dirancang 

untuk diimplementasikan pada PDIL  Universitas 

Udayana. Implementasi KBK adalah langkah untuk 

menjamin  mutu pendidikan tinggi dan lulusan sesuai 

dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 

Berdasarkam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI, pada pasal 5 

menyatakan bahwa penyetaraan capaian pembelajaran 

yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang 

kualifikasi pada KKNI lulusan PDIL  harus memenuhi 

jenjang  KKNI yaitu 9. Hal ini juga termuat dalam 

Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang standar 

nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dasar 
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dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang lebih bermutu pada 

PDIL. 

Tidak dapat dipungkiri pertumbuhan perekonomian 

Bali ditopang oleh pariwisata. Perkembangan pariwisata di 

Bali telah menimbulkan pembenahan fisik yang semakin 

pesat dan berdampak pada perubahan kondisi lingkungan 

dan sosial kemasyarakatan. Pertanyaan dan kecemasan 

muncul mampukah lingkungan dan budaya Bali bertahan 

di tengah gencarnya arus pembangunan pariwisata?. 

Kondisi seperti ini juga dapat dialami oleh daerah lain di 

kawasan Timur Indonesia yang juga mengandalkan 

pembangunan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya 

setempat. Kondisi ini menjadi bagian utama dari 

rasionalisasi  penyusunan kurikulum PDIL yang 

mempunyai misi mendukung pembangunan wilayah Timur 

Indonesia berbasis lingkungan alam dan budaya. Jadi 

kekhasan PDIL adalah penunjang pembangunan Wilayah 

Timur Indonesia berbasis pengelolaan sumberdaya 

lingkungan dan budaya, penanggulangan pencemaran, 

kerusakan, kepunahan dan kesehatan lingkungan untuk 

menjaga potensi pariwisata dan memperkuat sosio-

ekonomi masyarakat melalui pembangunan yang berbasis 

alam dan budaya.  
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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI 

LULUSAN 

 

 3.1  Visi 

Visi PDIL PPS Unud dirumuskan berdasarkan atas  

keunggulan sumberdaya yang dimiliki unud dalam 

menyelenggarakan Program Doktor  ilmu lingkungan, 

kebutuhan dan akses masyarakat, peluang dalam 

menghasilkan lulusan yang unggul serta tantangan dalam 

mengadopsi Ipteks yang terus berkembang. Visi prodi 

mengacu pada terwujudnya Visi Universitas Udayana dan 

Pascasarjana, yang dirumuskan sebagai berikut: 

“Menjadi Program Doktor Ilmu Lingkungan dengan 

Lulusan Unggul, Mandiri, dan Berbudaya, serta Berdaya 

Saing Global”. 

Berdaya saing global dalam hal ini PDIL diharapkan 

menjadi rujukan dan pilihan studi bidang konservasi dan 

pengelolaan sumberdaya pesisir dan terestrial berbasis 

alam dan budaya dengan dukungan teknologi 

penginderaan jauh. Prodi memiliki keunggulan 

sumberdaya manusia yaitu dosen dan lulusan yang 

memiliki kompetensi tinggi dibidang konservasi dan 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan 

berkelanjutan dengan dukungan teknologi penginderaan 

jauh. Keunggulan tersebut direpresentasikan kedalam 

aktifitas penelitian-penelitian dosen dan mahasiswa 

dengan dukungan keberadaan Pusat Penelitian 
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Lingkungan Hidup (PPLH) Unud, yang berdiri sejak 1986, 

Center for Remote Sensing and Ocean Sciences (CReSOS), 

yang berdiri sejak 1 November 2006 atas dukungan Japan 

Aerospace Exploration Agency (JAXA) of Japan, Pan Ocean 

Remote Sensing Conference (PORSEC), Japan Fisheries 

Information Center (JAFIC), National Institute of 

Aeronautics and Space (LAPAN), dan Institut Pertanian 

Bogor. Aktifitas penelitian dosen terkait dengan Air–Sea 

Interaction by ENSO (El Niño-Southern Oscillation) Event 

in Equatorial zone and variability of ITF between Pacific 

and Indian Ocean, Natural disaster for tsunami, coastal 

erosion, seismology and volcano explosion Establishment 

of fishery GIS, estimation model and TAC system, Coastal 

assessment for pollution, Land use change and monitoring, 

dll dan dipublikasikan pada jurnal-jurnal internasional 

bereputasi. 

Kemandirian dimaknai sebagai kompetensi lulusan 

yang memiliki kepribadian yang tangguh dan kemampuan 

berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara 

dinamis, yang diimplementasikan dalam pengelolaan 

lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan 

kompetensi ini, PDIL menuangkannya kedalam kurikulum 

yang meliputi mata kuliah terkait dan kegiatan penelitian. 

Berbudaya bermakna bahwa civitas akademika prodi 

memiliki kepekaan dan ketajaman nurani dan mampu 

memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang bersifat 

universal untuk berinteraksi di masyarakat, yang 

diimplementasikan dalam capaian pembelajaran dan 

dituangkan dalam kurikulum PDIL. 

3.2  Misi 

Untuk mewujudkan visi, maka dijabarkan kedalam 

Misi  PDIL PPs Unud  yaitu: 
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1. Menyelenggarakan system pembelajaran sesuai 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) serta 

peningkatan mutu secara berkelanjutan; 

2. Mengembangkan riset yang inovatif, implementatif, 

dan terpublikasi secara nasional dan internasional; 

3. Menjadi motor dan inspirator pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan; 

dan 

4. Memperkuat kerjasama dalam pengelolaan 

lingkungan berkelanjutan. 

3.3  Tujuan Program Studi 

Tujuan PDIL PPs Unud  adalah: 

 Menjadi institusi penyelenggara program doktoral 

ilmu lingkungan yang unggul dengan 

penyelenggaraan proses pembelajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berstandar internasional dengan pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu yang keberlanjutan; 

 Menghasilkan lulusan dengan keunggulan 

penguasaan ilmu, inovasi  dan aplikasi berbasis 

penginderaan jauh dalam  pengelolaan sumberdaya 

lingkungan yang berkelanjutan, yang ditopang oleh 

kecerdasan emosional serta karakter kepribadian 

yang kuat; 

 Menghasilkan hasil-hasil penelitian bermutu yang 

menguatkan proses pembelajaran, mutu lulusan 

dan  peranan  program studi dalam peningkatan 

kesejahteraan masysarakat dan kelestarian 

kualitas sumberdaya lingkungan; dan 

 Menghasilkan publikasi dalam bentuk jurnal 

internasional, keikutsertaan dalam pertemuan 

ilmiah  di tingkat nasional dan internasional. 
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3.4  Sasaran dan strategi pencapaian sasaran PS 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang sudah 

dirancang, prodi menerapkan strategi yang diharapkan 

dapat mencapai target-target pencapaian sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

program studi Doktor yang sehat dengan mengacu 

pada ketentuan terkait (Kementerian Ristek dan 

Dikti, Kementerian Keuangan dan ISO 9001-2008). 

Selalu berupaya pada peningkatan mutu layanan 

serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk 

pengembangan dan kesinambungan mutu; 

2. Peningkatkan mutu proses pembelajaran untuk 

meraih kompetensi lulusan yang telah ditetapkan 

dalam standar nasional pendidikan tinggi; 

3. Penyelenggaraan Rencana Pembelajaran Semester 

(RPS) dan melakukan evaluasi dalam mendukung 

tercapainya kompetensi yang diharapkan; 

4. Memperkuat pelaksanaan pembimbing dan 

pendampingan mahasiswa dalam pelaksanaan 

tugas akhir guna menghasilkan penelitian yang 

bermutu  dan publikasi internasional; 

5. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak 

untuk peningkatan mutu fasilitas penelitian, 

aktivitas penelitian untuk menghasilkan publikasi 

ilmiah bertaraf internasional di bidang pengelolaan 

lingkungan; 

6. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah, 

baik nasional maupun internasional untuk 

mengakomodir hasil-hasil riset di bidang 

pengelolaan lingkungan; dan 

7. Melakukan kajian pengelolaan lingkungan  dan 

pengabdian kepada  masyarakat. 
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Pencapaian visi PDIL Unud dirancang secara bertahap 

dalam rentang waktu 2016-2030, dimana masing-masing 

tahap disusun dalam rentang waktu 5 tahun, yang masing-

masing diistilahkan sebagai Program jangka Pendek, 

Menengah dan Panjang (Gambar 1). Capaian jangka pendek 

difokuskan pada penguatan daya saing nasional, yang 

ditekankan pada penguatan tata kelola dan memperoleh 

pengakuan secara nasional,  tahapan jangka menengah 

adalah tercapainya keunggulan regional di tingkat ASEAN, 

sedangkan capaian tahapan jangka panjang dengan sasaran 

mendukung rencana Unud menjadi world class university 

(WCU) yang dikelola dengan prinsip-prinsip Good University 

Governance (GUG). 

Tahapan rencana capaian visi-misi PDIL adalah sebagai 

berikut: 

 Tahap I (2016-2020) adalah penguatan daya saing 

nasional, dengan menyiapkan SDM yang kompeten, 

kurikulum PT, peningkatan. Mutu secara 

berkelanjutan dan capaian akreditasi BAN-PT; 

 Tahap II (2021-2025) adalah penguatan daya saing 

regional ASEAN yang berorientasi Revolusi Industri 

4.0, terbentuknya center of excellent di bidang 

pengelolaan lingkungan dan pariwisata 

berkelanjutan, kerjasama penelitian internasional, 

dan lulusan yang mampu bersaing di tingkat ASEAN; 

dan 

 Tahap III (2026-2030) penguatan daya saing 

internasional dengan memperoleh akreditasi 

internasional, lulusan dan SDM PDIL mampu 

bersaing di tingkat internasional. 
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Gambar 1. Tahapan pencapaian Visi-Misi-Tujuan-Sasaran 

PDIL  

 

Untuk program jangka pendek, PDIL telah menyusun 

tahapan program dan capaian yang tertuang dalam 

keterkaitan sasaran, strategi dan indikator dengan target 

capaian yang mengacu pada Renstra Pascasarjana 

Universitas Udayana (tahun 2015-2019), yang dilengkapi 

dengan target-target capaian tiap tahun. 
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BAB IV 

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA 

BARU 

 

Sistem rekrutmen mahasisa baru pada PDIL 

ditetapkan dengan standar minimal yang harus dipenuhi 

oleh calon mahasiswa untuk menjadi mahasiswa baru. 

Calon mahasiswa baru PDIL diukur melalui pememenuhan 

kriteria seleksi yang telah ditetapkan, jumlah peminat, 

proporsi pendaftar terhadap daya tampung, dan proporsi 

yang diterima dengan yang melakukan registrasi. Standar 

minimal yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa telah 

diatur dalam buku pedoman Pascasarjana Universitas 

Udayana. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru 

didasarkan atas SK Rektor Universitas Udayana No. 

62/UN.14/PP.03.01/2015 tentang Prosedur Operasional 

Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi 

dan Pascasarjana Universitas Udayana. Penerimaan 

mahasiswa Baru PDIL dilakukan hanya satu kali dalam 

satu tahun, yaitu pada semester ganjil setiap tahunnya. 

Sistem penerimaan dilakukan secara terpadu melalui 

sistem penerimaan yang dilakukan oleh Universitas 

Udayana. Keputusan calon mahasiswa baru yang diterima 

pada PDIL diputuskan melalui panitia yang dibentuk 

untuk itu, dan diputuskan oleh pimpinan Universitas 

Udayana melalui keputusan Rektor. 

Seleksi calon Mahasiswa PDIL meliputi kelengkapan 

administrasi, tes pengetahuan dasar (TKD), tes potensi 

akademik (TPA), tes wawancara, dan tes kemampuan 

bahasa inggris (TOEFL). Adapun persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon mahasiswa baru adalah sebagai 

berikut: 
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1) Persyaratan Umum 

 Warga Negara Indonesia yang memiliki ijasah 

Sarjana (S1) sesuai dengan bidang ilmu yang dipilih 

dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan 

Tinggi Swasta (PTS) dan PT luar negeri yang telah 

terakreditasi oleh Menteri Pendidikan Nasional RI 

menurut bidang studi yang dipilih.  

 Warga Negara Asing yang memiliki Ijasah dan 

memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan 

Nasional RI dan mampu berbahasa Indonesia yang 

baik dan benar untuk mengikuti pendidikan di 

Pascasarjana.  

2) Persyaratan Akademik 

 Memiliki ijasah S2 atau setara dari berbagai disiplin 

ilmu baik PTN, PTS dan PT luar negeri yang telah 

terakreditasi. 

 Warga negara asing yang berijazah setara S2 dengan 

memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan 

nasional RI. 

 IPK pada pendidikan sebelumnya minimal 3,0. Jika 

IPK kurang dari 3,0 maka yang bersangkutan harus 

mendapat rekomendasi dari bekas pembimbing atau 

pakar di bidangnya bahwa yang bersangkutan 

mampu mengikuti pendidikan doktor.  

 Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai 

setara TOEFL 550 atau IELTS 5.5. Jika nilai ini tidak 

dicapai pada awal pendaftaran, calon dapat diterima 

sebagai mahasiswa jika lulus testing masuk, namun 

harus dilakukan tes ulang sehingga mencapai nilai 

yang dipersyaratkan sebelum ujian komprehensip 

dilaksanakan. 

 Lulus Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan 

oleh panitia Unud dengan nilai minimal 500.  
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 Mengusulkan topik penelitian yang berada dalam 

lingkup ilmu yang akan dikembangkan, disusun 

dalam bentuk kerangka usulan penelitian.  

 Menunjukkan karya ilmiah yang telah 

dipublikasikan (bagi yang telah memiliki) pada 

majalah ilmiah yang memiliki ISSN bertaraf nasional 

atau intemasional.  

 Melampirkan laporan penelitian 5 (lima) tahun 

terakhir di bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu 

yang ditekuni (bagi calon mahasiswa yang telah 

memiliki), diutamakan yang telah diterbitkan pada 

majalah ilmiah dengan ISSN atau disajikan dalam 

seminar atau pertemuan ilmiah lain tingkat nasional 

atau intemasional.  

 Lulus ujian seleksi yang diselenggarakan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana. 

3) Persyaratan Adminitrasi 

Mengisi formulir pendaftaran secara Online dan 

mempersiapkan dokumen Softcopy (Scan) untuk 

diunggah/di-upload pada sistem, sebagai berikut:  

 Asli/fotokopi ijazah yang telah disahkan.  

 Asli/fotokopi transkrip akademik yang telah 

disahkan.  

 Surat Keterangan Kesehatan dari dokter.  

 Daftar Riwayat Hidup.  

 Surat Ijin Belajar dari atasan (bagi yang berstatus 

pegawai negeri dan swasta). 

 Surat Rekomendasi mengenai kemampuan akademik 

dan sikap keilmuannya, dari seorang guru besar 

atau doktor (mantan dosen) yang membidangi 

disiplin ilmu yang dipilih.  

 Surat Keterangan pimpinan instansi induk yang 

menyatakan penyerahan calon mahasiswa kepada 
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Rektor Unud selama dididik pada Program Doktor 

Pascasarjana Unud.  

 Bukti Pendaftaran online dari Dikti dan formulir 

permohonan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana 

Dalam Negeri (BPP-DN) yang telah diisi lengkap bagi 

pelamar yang berstatus dosen tetap PTN dan dosen 

tetap yang dipekerjakan di PTS yang ingin 

mengajukan beasiswa.  

 Pasfoto berwarna terbaru dengan resolusi 600x800 

piksel dan besar ukuran file maksimal 300 Kb.  

 Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari 

Kepolisian yang masih berlaku. 

Ruang lingkup evaluasi meliputi evaluasi kelayakan 

akademis meliputi: (1) tes TOEFL institusional (bobot 10%) 

dilaksanakan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru, (2) 

TPA institusional (bobot 20%), dilaksanakan oleh panitia 

penerimaan mahasiswa baru, (3) Tes Kompetensi Dasar 

(TKD) (bobot 50%) dan (4) Tes Wawancara (bobot 20%). 

Bagi pelamar yang telah melampirkan sertifikat 

TOEFL/IELTS dan TPA dari BAPPENAS dengan nilai sesuai 

persyaratan dan masih berlaku (2 tahun sejak 

dikeluarkan) diperbolehkan untuk tidak mengikuti tes 

TOEFL dan TPA institusional. Sistem evaluasi berdasarkan 

referensi:  

1. Buku Panduan Program Doktor Pascasarjana 

Universitas Udayana 2015.  

2. SK  Rektor Universitas Udayana NO.  

62/UN.14/PP.03.01/2015 tentang Prosedur 

Operasional Baku (POB) Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Profesi dan Pascasarjana Universitas 

Udayana. 

3. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program 

Doktor, Magister, Dokter Spesialis Combined Degree, 
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Profesi Akuntansi, Apoteker Dan Dokter Hewan 

Universitas Udayana. 

 Alur pendaftaran calon mahasiswa baru program 

doktor sesuai dengan Prosedur Operasional Baku (POB) 

Penerimaan Mahasiswa Program Profesi dan Pascsasarjana 

Universitas Udayana dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Registrasi pendaftaran 

Registrasi pendaftaran dilakukan untuk mendapatkan 

bukti registrasi pendaftaran yang digunakan untuk 

membayar Biaya Pendaftaran ke Bank BNI 46. Registrasi 

pendaftaran dilakukan secara online pada laman: 

https://e-registrasi.unud.ac.id.  

2) Pembayaran Biaya Pendaftaran 

Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru Program 

Doktor Pascasarjana Universitas Udayana untuk 

mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah 

sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

Biaya pendaftaran calon mahasiswa baru dibayarkan 

melalui sistem SPC Universitas Udayana Bank BNI 46, di 

seluruh kantor Bank BNI 46 dengan cara sebagai berikut: 

- Menunjukkan bukti registrasi pendaftaran atau nomor 

registrasi pendaftaran. 

- Melakukan pembayaran biaya pendaftaran sesuai 

dengan biaya yang telah ditentukan. 

- Mendapatkan PIN Aktivasi yang terdapat pada bukti 

pembayaran, PIN tersebut digunakan untuk melakukan 

proses pendaftaran. 

3) Melakukan pendaftaran online 

- Pendaftaran dapat dilakukan setelah berhasil 

melakukan login dan dilanjutkan dengan aktivasi 

PIN pada laman pendaftaran online: https://e-

registrasi.unud.ac.id. 

https://e-registrasi.unud.ac.id/
https://e-registrasi.unud.ac.id/
https://e-registrasi.unud.ac.id/
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- Proses login ke sistem menggunakan akun yang 

sama dengan yang dibuat pada saat melakukan 

Registrasi Awal. 

- Mengisi formulir isian yang terdapat pada sistem 

pendaftaran. 

- Proses pendaftaran diakhiri dengan pencetakan 

Tanda Peserta Seleksi Masuk pada sistem online. 

- Petunjuk teknis pengisian formulir pendaftaran 

dapat dilihat pada Lampiran POB. 

Tahapan seleksi dan bobotnya dapat diuraikan seperti 

di bawah ini: 

 Tes potensi akademik dengan bobot nilai 20%; 

 Tes kemampuan Bahasa inggris dengan bobot nilai 

10%; 

 Tes kompetensi dasar dengan bobot nilai 50%; dan 

 Wawancara dengan bobot nilai 20%. 

 Berdasarkan hasil tes tersebut, penentuan kelulusan 

akan dilakukan dalam rapat Koordinator Program Studi 

yang dipimpin oleh Rektor Unud, yang kemudian akan 

diumumkan lewat web site Universitas Udayana: 

http://www.unud.ac.id. Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unud.ac.id/
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Gambar 2. Alur Pendaftaran Mahasiswa Baru 
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BAB V  

KURIKULUM 

 

Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana 

Universitas Udayana (PDIL Pascasarjana Unud) adalah 

kelanjutan Program Studi Magister Ilmu Lingkungan yang 

merupakan interaksi multi disiplin ilmu yang yang 

melandasi perkembangan dan kemanfaatannya bagi 

saintek lingkungan.  Kurikulum PDIL Pascasarjana Unud 

menjadi panduan pengembangan saintek atau tuntutan 

kebutuhan serta mencerminkan keahlian khususnya dan 

memberikan sumbangan orisinil bidang ilmu lingkungan.  

Pengembangan pendidikan doktor ini akan didukung 

oleh sumberdaya manusia dari kelompok penelitian dari 

beberapa disiplin ilmu yang terkait pengembangan ilmu 

lingkungan Lulusan Program Doktor diharapkan mampu 

menjadi pioneer pengelolaan lingkungan dengan berbagai 

dimensinya melalui penguasaan teori dan metode riset 

yang valid. Memiliki sikap mental yang tangguh dan 

mencerminkan keahlian khususnya dan memberikan 

sumbangan orisinil kepada bidang ilmunya. Lulusan PDIL 

Pascasarjana Unud harus mampu memberdayakan 

masyarakat melalui saintek pengelolaan interaksi manusia 

dengan sumberdaya lingkungan. Untuk mendukung misi 

pendidikan tersebut PDIL merancang kurikulum yang 

bertumpu pada pembinaan dan pengembangan riset 

berkualifikasi pendidikan doktor yang mendukung 

pembangunan sumberdaya secara berkelanjutan. 

5.1  Kompetensi 

Kompetensi lulusan PDIL dikelompokkan menjadi 

kompetensi sikap, komptensi pengetahuan (inti), 
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kompetensi keterampilan umum dan kompetensi 

keterampilan khusus, yang diuraikan sebagai berikut: 

1) Kompetensi Sikap 

a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta 

berkontribusi pada peningkatan mutu 

kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara 

berdasarkan Pancasila;  

b) Kecintaan pada tanah air, nasionalisme dan 

tanggungjawab pada bangsa dan negara;  

c) Menghargai keanekaragaman budaya, agama 

dan kepercayaan serta memiliki kepekaan sosial, 

kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan;  

d) Taat hukum dan mampu menginternalisasi nilai, 

norma, etika akademik dan sikap 

bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya; dan 

e) Memiliki semangat kejuangan atas cinta tanah 

air, semangat kemandirian dan kewirausahaan. 

2) Kompetensi Pengetahuan (Inti) 

a) Penguasaan pengetahuan bidang ekologi dan 

model pengelolaan lingkungan, analisis dan 

pengelolaan pencemaran, sosial ekonomi dan 

budaya masyarakat yang meliputi konsep, teori, 

metode dan atau falsafah  ilmu lingkungan 

secara sistematik;  

b) Kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 

menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan 

instrumen bidang ekologi dan model pengelolaan 

lingkungan, analisis dan pengelolaan 

pencemaran, sosial ekonomi dan budaya 

masyarakat  masyarakat dan dunia kerja; dan  
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c) Mampu mengembangkan konsep, teori, metode, 

bahan dan instrumen serta penginderaan jauh 

bidang lingkungan sehingga menghasilkan 

strategi dan inovasi baru dalam menyelesaikan 

permasalahan lingkungan. 

3) Kompetensi Keterampilan Umum 

a) Mampu menemukan dan mengembangkan 

teori/konsep/gagasan ilmiah baru di bidang 

ilmu lingkungan;  

b) Mampu menyusun penelitian interdisiplin, 

multidisiplin atau transdisiplin dengan berfokus 

pada kemanfaatan dalam bidang ilmu dan 

aplikasi lingkungan;  

c) Mampu memilih penelitian yang tepat guna, 

terkini, termaju di bidang ilmu lingkungan dan 

memberikan kemaslatan pada umat manusia 

dan lingkungan;  

d) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian 

bidang ilmu lingkungan dengan pendekatan 

interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin;  

e) Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik 

dalam pengelolaan, pengembangan dan 

pembinaan sumberdaya serta organisasi;  

f) Mampu mengelola data dan informasi hasil 

penelitian yang menjadi tanggungjawabnya; dan 

g) Mampu  mengembangkan dan memelihara 

hubungan kolegial dan kesejawatan dalam 

lingkungan sendiri maupun jaringan kerjasama 

dengan komunitas di luar lembaga. 

4) Kompetensi Keterampilan Khusus 

a) Memiliki sikap yang berpegang teguh dalam 

penerapan prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan;  
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b) Memiliki sikap kepedulian lingkungan dalam 

setiap aktivitas yang mampu membangun sikap 

kepedulian  masyarakat dan peningkatan 

kesejahteraan; dan  

c) Kecintaan akan alam dan budaya Indonesia 

sebagai aset pembangunan yang 

mensejahterakan melalui keharmonisan 

interaksi manusia dengan lingkungan. 

5.2  Struktur Kurikulum 

PDIL menerima peserta didik untuk katagori linier dan 

non linier. Masa studi pada PDIL adalah minimal 6 (enam) 

semester, dengan kata lain minimal dalam waktu 3 (tiga) 

tahun.Untuk memenuhi capaian pembelajaran peserta 

didik PDIL wajib menempuh beban belajar paling sedikit 

47 SKS dengan rincian sebagai berikut: 

 Mata kuliah wajib (bidang) dan pilihan: 18 SKS. 

 Kualifikasi dan kelayakan Proposal Disertasi: 7 

SKS. 

 Penelitian, penyajian hasil  dan ujian disertasi: 12 

SKS. 

 Seminar Nasional/internasional dan  

 publikasi international: 6 SKS 

 Promosi doktor: 4 SKS 

 

Tahapan Pelaksanaan Kurikulum 

Pelaksanaan kurikulum PDIL dilaksanakan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan, peserta didik PDIL diwajibkan 

mengikuti perkuliahan matrikulasi. 

2. Tahap Pertama, peserta didik PDIL diwajibkan 

mengikuti perkuliahan sebanyak 12 SKS dan telah 
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memiliki synopsis penelitian yang akan 

disampaikan pada ujian kualifikasi. 

3. Tahap kedua peserta didik menyusun dan wajib 

lulus proposal penelitian. 

4. Tahap ketiga, peserta didik melakukan penelitian 

dan penyusunan disertasi. Peserta didik baru boleh 

mengikuti ujian akhir disertasi doktor setelah: 

 Mengikuti seminar nasional ataupun  

internasional. 

 Mempublikasikan karya ilmiah dalam rangka 

disertasi pada jurnal internasional terindeks 

yang diakui dikti (minimal acceptance letter). 

Tabel 1.  Struktur, sebaran dan kegiatan mata kuliah PDIL 

Pascasarjana Unud 
SEMESTER 1  

Tahap Landasan Penguasaan Teori Sain 

No Kode Nama Matakuliah SKS Kegiatan 

1 DIL70201 Filsafat Ilmu 2 Tatap muka 
dan tugas 

2 DIL70202 Metode Penelitian 
Disertasi 

2 Tatap muka 
dan tugas 

3 DIL70203 Model Pengelolaan 
Lingkungan 

2 Tatap muka 
dan studi 
kasus 

4 DIL70204 Pengelolaan Lingkungan 
Berbasis Penginderaan 
Jauh 

2 Tatap muka 
dan tugas 

5 DIL70205 Review Publikasi Ilmiah 2 Tugas dan 
presentasi 

6  MK wajib konsentrasi  2 Tatap muka 
dan 
penguatan 
topik riset 

TOTAL SKS 12  
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SEMESTER 2 

Tahap Penguatan Materi dan Penyusunan Proposal Penelitian 
Disertasi 

No Kode Nama 

Matakuliah 

SKS Kegiatan 

1 DIL70206 Kolokium 2 Penguatan topic 
riset dan presentasi 

2  MK Pilihan 1 2 Tatap muka dan 

penguatan topic 
riset 

3  MK Pilihan 2 2 Tatap muka dan 
penguatan topic 
riset 

4 DIL70207 Ujian Kualifikasi 3 Ujian Komprehensif 

landasan topik riset 

TOTAL SKS 9  

 

SEMESTER 3 

Tahap Penelitian Disertasi 

No Kode Nama Matakuliah SKS Kegiatan 

1 DIL70208 Ujian Proposal 4 Ujian Kelayakan 
proposal Disertasi 

2 DIL80201 Penelitian Disertasi 
1 

2 Penelitian 
Disertasi 

     

TOTAL SKS 6  

 

SEMESTER 4.  

Tahap Penelitian Disertasi 

No Kode Nama Matakuliah SK
S 

Kegiatan 

1 DIL80202 Penelitian Disertasi 
2 

2 Penelitian 
Disertasi 

2 DIL80203 Publikasi/Seminar 2 Publikasi dan 
seminar nasional/ 
international 

Total 4  
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SEMESTER 5 

Tahap Seminar dan Publikasi Hasil Penelitian Disertasi 

No Kode Nama 

Matakuliah 

SKS Kegiatan 

1 DIL90401 Seminar Hasil 2 Seminar terbuka hasil 
penelitian Disertasi 

2 DIL90402 Publikasi 

Internasional 

4 Publikasi pada jurnal 

international 
(bereputasi/terindeks) 

     

TOTAL SKS 6  

 

SEMESTER 6 

Tahap Pengujian Disertasi 

No Kode Nama Matakuliah SKS Kegiatan 

1 DIL90403 Ujian Tertutup 6 Sidang 
Tertutup 

2 DIL90404 Ujian Terbuka 
(Promotion) 

4 Sidang 
Terbuka 

     

TOTAL SKS 10  

 

Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 

No Kode Nama Matakuliah SKS Group 

1 PLB70201 Tata Ruang dan 

Pengelolaan Lingkungan 
Kawasan 

2 Concentration 

compulsory 

2 PLB70202 Pengendalian 
Pencemaran dan 
kerusakan Lingkungan 

2 Concentration 
compulsory 

3 PLB70203 Pengelolaan Lingkungan 

Sosial Budaya dan 
Kemasyarakatan 

2 Concentration 

compulsory 

4 PLB70204 Model Pengelolaan DAS 2 Elective 

5 PLB70205 Pengelolaan 

Berkelanjutan 

2 Elective 
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Konsentrasi Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan 

No Kode Nama Matakuliah SKS Group 

Ekosistem Pesisir 

6 PLB70206 Mitigasi dan Adaptasi 

Dampak Perubahan 
Iklim 

2 Elective 

7 PLB70207 Model Penilaian 
Ekonomi Sumberdaya 
Lingkungan 

2 Elective 

8 PLB70208 Model Pengembangan 

Kemasyarakatan dan 
Kearifan Lokal 

 

2 Elective 

Konsentrasi Environmental Remote Sensing and Disaster 

Management 

No Kode Nama Matakuliah SKS Group 

1 ERS70201 Advance Remote 
Sensing and GIS 

2 Concentration 
compulsory 

2 ERS70202 Satellite Imagery 
Analysis for Land 
Resources Management 

2 Concentration 
compulsory 

3 ERS70203 Satellite Imagery 
Analysis for Disaster 
Management 

2 Elective 

4 ERS70204 Application of Remote 
Sensing And GIS for 
Coastal Management 

2 Elective 

5 ERS70205 Mitigation and 
Adaptation of Climate 
Change Impact 

2 Elective 
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BAB VI 

PERSYARATAN MENGIKUTI 

PENDIDIKAN DOKTOR, PROSES 

PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN 

KELULUSANNYA 

 

6.1  Persyaratan Mukim (residency  requirement), 

Pelaksanaan dan Kendala yang Dihadapi  

Mahasiswa baru PDIL dipersyaratkan bermukim di 

wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya minimal dalam 1 

tahun pertama, dalam menyelesaikan studi melalui kuliah 

teori selama 2 semester, serta penulisan dan ujian 

Disertasi dengan alokasi waktu 1 semester atau kurang, 

sehingga proses studi mahasiswa dapat diselesaikan 

dalam jangka waktu enam semester (3 tahun).  

Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain 

untuk setiap semester ganjil dimulai pada awal minggu 

pertama bulan September sampai akhir bulan Januari, 

dan untuk semester genap dimulai minggu pertama bulan 

Februari sampai akhir Juli. Pada setiap menjelang akhir 

semester mahasiswa wajib mendaftar ulang dengan 

mengisi KRS (on line) dengan bimbingan dan disahkan 

Pembimbing Akademik (PA). Mahasiswa yang tidak 

melakukan pendaftaran ulang 2 (dua) semester berturut-

turut status kemahasiswaannya dibatalkan. Semua 

penyusunan jadual perkuliahan berdasarkan kalender 

akademik Universitas Udayana. 
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6.2  Persyaratan Penguasaan Bahasa Inggris (Untuk 

Penguasaan Bahasa Inggris Digunakan Standar 

TOEFL) 

 Penguasaan bahasa Inggris dicapai melalui 

persyaratan masuk dengan skor minimal TOEFL 

Institusional 500. Selanjutnya bahasa Inggris 

diaplikasikan dalam perkuliahan dengan memakai buku 

referensi wajib dan artikel ilmiah dari jurnal internasional 

yang menggunakan bahasa Inggris. 

6.3 Persyaratan Perkuliahan dan Ujian Mata Kuliah 

yang Isinya Berupa Perkembangan Ilmu Mutakhir 

dalam Bidangnya, Pelaksanaan dan Kendala 

Sebelum perkuliahan mata kuliah inti dimulai calan 

mahasiswa PDIL diperoleh dengan lulusan S2 Magister 

dari berbagai bidang ilmu (multi disiplin) mengikuti 

beberapa tes, yaitu: 

1) Tes wawancara; 

2) Tes kompetensi dasar; 

3) Tes TPA; dan 

4) Tes TOEFL. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, akan ditentukan 

apakah mahasiswa dinyatakan lulus, lulus dengan kuliah 

matrikulasi, atau tidak lulus. Bagi mahasiswa yang lulus 

dengan matrikulasi diwajibkan mengikuti kuliah 

matrikulasi sebelum mengikuti kuliah pada mata kuliah 

inti. 

Dengan sistem SKS yang bersifat paket, setiap mata 

kuliah inti ditempuh dalam jangka waktu satu semester 

penuh dengan waktu tatap muka selama 14 kali 

pertemuan. Setelah pertemuan ke-7 diadakan UTS dan 

seteleh pertemuan ke-14 diadakan UAS. Jadwal UTS dan 

UAS dilaksanakan secara terstruktur selama 1 minggu. 



 

Buku Pedoman Akademik PDIL        33 

 

 

Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dalam 

tatap muka tidak diperkenankan untuk mengikuti UTS 

atau UAS. Materi UTS dan UAS yang diujikan kepada 

mahasiswa mengacu pada materi yang dibahas dalam 

tatap muka kelas sesuai acuan yang tertuang dalam 

silabus untuk setiap mata kuliah. 

Sesuai dengan pengkajian bidang ilmu lingkungan 

yang bersifat trandisiplin ilmu, mahasiswa baru  PDIL 

berasal dari lulusan S2 (magister) dari berbagai bidang 

ilmu (multi disiplin) untuk konsentrasi Pengelolaan 

Lingkungan berkelanjutan, dan doktor eksakta dengan 

konsentrasi atau peminatan Remote Sensing  pada 

studinya untuk konsentrasi   Enviromental Remote 

Sensing.  

Karena calon mahasiswa berasal dari multi disiplin 

ilmu, maka sebelum dilakukan perkuliahan inti, setiap 

calon mahasiswa wajib mengikuti pekuliahan matrikulasi. 

Matrikulasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman 

dasar dalam bidang ilmu lingkungan yang menyangkut 

aspek lingkungan hidup, ekologi, sosial budaya, prinsip 

pencemaran dan pengelolaan lingkungan serta isu-isu 

strategis lingkungan yang sedang terjadi. Matrikulasi ini 

untuk mempersiapkan calon mahasiswa sehingga dalam 

perkuliahan memiliki kemampuan dasar untuk 

dikembangkan dalam perkuliahan selanjutnya pada tiap 

semesternya. 
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BAB VII 

PERKULIAHAN DAN TUGAS AKHIR 

 

7.1  Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Sistem pembelajaran yang dibangun di PDIL adalah 

meliputi tiga hal yaitu 1) pengembangan instrumen 

pembelajaran, 2) Pengembangan proses pembelajaran, 

yang menuju kearah kelas aktif, interaksi dua arah serta  

mahasiswa yang partisipatif. Pembelajaran yang berupaya 

memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar, 3) 

Melakukan penilaian yang bervariatif dan representatif.  

Pelaksanaan pembelajaran juga memiliki mekanisme 

untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara 

periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan 

mahasiswa). Sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran 

dilakukan dengan instrumen standar baku operasional 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran melalui kuisener 

pada mahasiswa yang dilakukan oleh penjaminan mutu 

program studi serta evaluasi oleh pengelola tiap semester. 

 

7.2  Mekanisme Monitoring Perkuliahan 

Mekanisme monitoring perkuliahan meliputi bukti  

kehadiran dosen dan mahasiswa dalam kelas, pemberian 

tugas-tugas kepada mahasiswa guna memperkuat 

kompetensi.  Kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap 

muka dalam perkulihan selama 1 (satu) semester mininal 

75%, dan  Dosen 100%.  Kehadiran dosen dan mahasiswa 

dalam pertemuan kelas dimonitoring dengan menyisipkan 

kolom pada silabus untuk ditandatangani oleh  dosen dan 
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kordinator mahasiswa (korma). Untuk setiap materi kuliah 

yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa harus 

mengacu pada silabus  dan SAP  yang telah disusun dalam 

perencanaan perkuliahan.  Berbagai ketentuan yang 

menyangkut perkuliahan seperti syarat kehadirannya  

75%, beban tugas serta penilaian yang akan dilakukan 

dosen disosialisasikan pada awal perkuliahan bahkan 

diawal pertemuan. Sementara evaluasi ketentuan yang 

menyangkut tata tertib dosen dilakukan setiap awal 

semester pada saat rapat penugasan dosen sebelum 

perkuliahan dimulai, masing-masing dosen diberikan 

rekap ketidakhadiran dalam proses perkuliahan disertai 

dengan hasil evaluasi proses belajar-mengajar. 

 

 

7.3. Ujian Kualifikasi PDIL 

Bentuk dan cara ujian Kualifikasi untuk mahasiswa 

Program Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Unud, 

dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Ujian Kualifikasi dielenggarakan dalam bentuk 

ujian lisan, dengan materi ujian  berdasarkan 

Kepmendikbud No 212/U/1999 meliputi 

- Penguasaan materi terkait dengan materi 

usulan penelitian disertasinya. 

- Penguasaan metodelogi penelitian terkait 

dengan materi usulan penelitian disertasinya. 

- Kemampuan penalaran dan perumusan secara 

sistematis terkait dengan materi usulan 

penelitian disertasinya. 

- Kemampuan penyampaian hasil pemikiran. 

2. Ujian hendaknya menggali dan memperkuat materi 

terkait dengan materi usulan penelitian 

disertasinya. 



 

Buku Pedoman Akademik PDIL        36 

 

 

3. Peserta wajib menyerahkan draf awal rencana 

penelitian disertasi.  

4. Ujan kualifikasi dilakukan selama 120 menit – 240 

menit. 

5. Ujian kualifikasi diawali dengan presentasi draf 

awal rencana penelitian disertasi oleh mahasiswa 

selama 30 menit. 

6. Ketua tim penguji memimpin pelaksanaan ujian, 

mendistribusikan dan mengatur jalannya ujian. 

7. Seluruh tim melakukan pengujian dan penilaian. 

8. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan memperoleh 

minimal nilai B. 

9. Diakhir ujian hasil evaluasi disampaikan oleh 

ketua tim penguji. 

7.4. Penilaian Rencana Penelitian Disertasi 

Rencana penelitian disertasi pada dasarnya berawal 

dari sinopsis yang diusulkan mahasiswa sejak mendaftar 

sebagai calon mahasiswa baru PDIL. Sinopsis yang 

diusulkan dapat diperkuat dalam mengikuti perkuliahan 

semester satu dan dua, diantaranya mata kuliah 

metodologi penelitian, Model Pengelolaan Lingkungan, 

Pengelolaan lingkungan berbasis Penginderaan Jauh dan 

mata kuliah penunjang dari masing-masing kosentrasi. 

Selanjutnya mahasiswa akan membahas topik penelitian 

hingga terbentuk proposal penelitian Disertasi tentatif 

dalam mata kuliah Kolokium. Setelah kolokium, 

mahasiswa menyusun proposal sesuai buku panduan 

penulisan Disertasi  (terlampir) untuk diusulkan ke 

pengelola PDIL untuk mendapatkan Promotor dan ko-

promotor (Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembimbingan 

Disertasi ISO 9001-2008 :P-PRO-0012). Setelah itu 

dilakukan pembimbingan oleh promotor dan dua orang ko-

promotor hingga disetujui untuk diusulkan dalam seminar 
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kelayakan Disertasi. Proposal/usulan penelitian Disertasi 

terlebih dahulu dibahas dalam Seminar kelayakan Usulan 

Penelitian yang dihadiri oleh 7 orang dosen termasuk tim 

promotor dan minimal 10 orang mahasiswa. Seminar 

proposal bertujuan untuk memberikan masukan dan 

penyempurnaan usulan penelitian. Usulan penelitian 

kemudian diuji oleh Panitia Penilai dihadiri oleh 7 orang 

penguji termasuk promotor dan satu orang penguji dari 

perguruan tinggi luar. Penilaian dilakukan untuk melihat 

kedalaman materi, sehingga menghasilkan penelitian 

dengan bobot yang cukup untuk kualifikasi doktor. 

Penilaian dilakukan oleh  panitia ujian, dan keputusan 

dapat diambil apabila dihadiri oleh semua tim penguji (7 

orang). Tim penilai menetapkan apakah proposal: 

a. Diterima dan dapat dilaksanakan penelitiannya; 

b. Diterima dengan perbaikan; dan 

c. Ditolak dan harus mengulangi ujian. 

7.4.1. Penyajian Hasil Penelitian Disertasi dalam 

Seminar (Internasional, Nasional, atau Lokal) 

Sesuai dengan Buku Panduan Program Doktor 

Pascasarjana, pasal 3, maka mahasiswa dalam proses 

penyelesaian  disertasinya harus memenuhi kewajiban 

sebagai berikut: 

- Telah menyelesaikan 50% pelaksanaan penelitian 

dalam rangka disertasi harus menyajikan hasilnya 

dalam pertemuan komisi/promotor dan menyajikan 

hasilnya dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi 

tingkat nasional atau internasional. 

- Telah menyelesaikan 100% pelaksanaan penelitian 

dalam rangka disertasi harus menyajikan hasilnya 

dalam pertemuan komisi /promotor, seminar hasil 

dan menyajikan hasilnya dalam publikasi 
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ilmiah/jurnal international yang terindek pada 

indexing bereputasi. 

- Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian disertasi 

diwajibkan membuat ringkasan disertasi untuk 

diserahkan ke Pascasarjana Universitas Udayana atas 

inisiatif mahasiswa dan pembimbing disertasi. 

7.4.2. Publikasi hasil penelitian disertasi dalam jurnal 

ilmiah (jurnal internasional, jurnal nasional 

terakreditasi, jurnal lokal). 

Sistem Pembelajaran yang merupakan proses 

kegiatan yang berperan dalam menentukan keberhasilan 

belajar mahasiswa sesuai dengan target yang diinginkan yaitu 

seperti telah diuraikan pada rancangan kurikulum. Proses 

pendidikan S3 pada PDIL Universitas Udayana yang 

berorientasi pada kualitas riset dengan tujuan mengasilkan 

lulusan dengan disertasi berupa inovasi baru yang dapat 

memberi kontribusi pada penguatan pembangunan dan 

daya saing bangsa. Karya ilmiah yang dihasilkan berstandar 

internasional dan disertasi berupa penemuan kebaruan 

(novelty) seperti metode/inovasi/strategi  baru dan atau 

yang bersifat lebih baik dari sebelumnya. Proses 

pembelajaran dijalankan sesuai dengan rancangan 

pembelajaran yang telah direncanakan. Instrumen 

pembelajaran didesain yang mana seluruh mahasiswa dapat 

berpartisifasi aktif mengembangkan segenap potensi yang 

dimiliki (active learning) sehingga mahasiswa mampu 

merencanakan, melaksanakan dan merefleksikan 

pengetahuan yang didapat (student learning) sehingga 

mahasiswa mampu membangun sendiri pengetahuan, 

pemahaman yang mendalam dan mampu mewujudkan 

karya ilmiah yang layak di tingkat nasional maupun 

internasional. Sebelum tahap penyusunan proposal, 

mahasiswa diharuskan mengambil perkuliahan sebagai 
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dasar memperkuat pemahaman terhadap risetnya. Dalam 

proses penyusunan proposal mahasiswa diwajibkan membaca, 

memahami, dan menganalisa jurnal nasional dan 

internasional termutahir yang berkaitan dengan risetnya. 

Selama tahap penelitian mahasiswa wajib melakukan 

penelitian di laboratorium dan/atau lapangan dengan 

bimbingan promotor dan ko-promotor. Kemajuan hasil 

penelitian ditulis dan dipresentasikan dihadapan promotor, ko-

promotor dan komisi penguji secara berkala. Hasil akhir 

penelitian dituangkan dalam bentuk disertasi yang diujikan 

setelah mahasiswa memenuhi persyaratan yang ditentukan 

atas dasar kualitas akademik dan masa studi. 

7.4.3. Penilaian kelayakan mutu disertasi 

Rencana penelitian disertasi yang ditetapkan 

berdasarkan usulan mahasiswa  dalam bentuk 

proposal/usulan penelitian disertasi terlebih dahulu 

dibahas dalam Seminar Kelayakan Usulan Penelitian yang 

dihadiri oleh promotor dan ko-promotor dan penguji 

(termasuk minimal satu penguji dari luar perguruan tinggi 

sendiri). Persyaratan penguji adalah berkualifikasi doktor 

dengan kompetensi di bidang ilmu lingkungan. Dalam 

usulan kelayakan proposal disertasi ini, penguji menilai 

kualifikasi keluasan dan kedalaman topik disertasi yang 

diajukan, penguasaan pengusul (mahasiswa) terhadap 

materi proposal, kesahihan metode yang digunakan, 

landasan teori dan wawasan mahasiswa terkait topik. 

Bentuk penilaian penguji dituangkan ke dalam  masukan 

dan penyempurnaan usulan penelitian. Tahap usulan ini 

terdiri dari dua tahap 1) penilaian kelayakan dan 

penyempurnaan usulan penelitian, 2) Pengujian terhadap 

penguasaan usulan Penelitian Disertasi. Penilaian dalam 

bentuk kedalaman materi untuk menghasilkan penelitian 

yang mempunyai bobot yang cukup untuk kualifikasi 
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proposal disertasi dilakukan  oleh  panitia ujian. Penilaian 

kelayakan mutu disertasi yang dilakukan oleh 7 penguji 

(tim promotor dan penguji) berdasarkan pada materi 

proposal disertasi dan penguasaan materi oleh pengusul 

(mahasiswa). Penilaian proposal disertasi mengacu pada 

keluasan dan kedalaman materi yang diteliti, penemuan 

dan atau inovasi baru terhadap model, ipteks, maupun 

cakupan unsur penelitian disertasi. Acuan penilaian 

selanjutnya adalah peforma penguasaan materi secara 

menyeluruh dari pengusul, yang meliputi landasan teori, 

metodologi dan wawasan terkait topik penelitian 

disertasinya. Hasil penilaian seluruh penguji dituangkan 

dalam suatu berita acara ujian kelayakan disertasi dengan 

menetapkan apakah proposal: 

a. Diterima dan dapat dilaksanakan penelitiannya. 

b. Diterima dengan perbaikan. 

c. Ditolak dan harus mengulangi ujian. 

Proses penelaahan disertasi telah dilaksanakan sejak 

ujian kualifikasi hingga sidang terbuka. Akan tetapi 

penelaah atau reviewer dalam hal ini adalah tim penguji 

semuanya berasal dari internal Unud kecuali pada sidang 

tertutup dan terbuka yang melibatkan tim penelaah atau 

penguji 1 (satu orang) dari luar perguruan tinggi. 

7.4.5. Keanggotaan tim penguji dalam ujian akhir 

tertutup studi doktor 

Peraturan tentang keanggotaan tim penguji dalam 

ujian akhir studi doktor tertuang dalam Buku Panduan 

Pascasarjana Unud. Panita ujian akhir doktor ditetapkan 

melalui Surat Keputusan Direktur Pascasarjana atas 

usulan Koordinator Program Studi PDIL dengan komposisi 

promotor sebagai ketua sidang, dengan penguji terdiri dari 

tim promotor dan 5 orang penguji lainnya termasuk 
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minimal satu orang penguji dari perguruan tinggi luar. 

Anggota penguji  yang memenuhi kualifikasi sebagai 

penguji sidang tertutup studi doktor di PDIL  Pascasarjana 

Unud adalah minimal bergelar doktor dengan jabatan 

serendah-rendahnya lektor kepala yang berasal dari multi 

disiplin ilmu yang menunjang perkembangan ilmu 

lingkungan melalui proses pembelajaran yang diampu 

serta penelitiannya yang terkait ilmu lingkungan. 

Penentuan penguji dilakukan dengan pertimbangan dan 

berkonsultasi dengan tim promotor. Setelah mendapat 

persetujuan tim promotor akan diajukan ke Direktur 

Pascasarjana dan dibuat surat permohonan kesediaan 

menguji disertasi. Pertimbangan keahlian dan pengalaman 

calon penguji yang menjadi perhatian tim promotor adalah 

mengajar dan meneliti bidang sosial, ekonomi, budaya, 

kemasyarakatan, maupun pengembangan sumberdaya 

fisik dalam pengelolaan lingkungan, serta keahlian dalam 

bidang environmental remote sensing dan kebencanaan. 

Dalam sidang tertutup program doktor 

dilaksanakan dalam suatu sidang tertutup dengan 

didahului oleh presentasi disertasi selama 20 menit, yang 

dilanjutkan dengan tanya jawab oleh masing-masing 

penguji masing-masing selama 20 menit pertama, dan 

waktu dapat ditambah pada sesi berikutnya. Dengan 

format penilaian yang ditetapkan oleh Pascasarjana, maka 

masing-masing panitia penguji memberikan penilaian. 

Setelah ujian berakhir, ketua panitia membuat  berita 

acara ujian disertasi dengan keputusan: 

- Disertasi diterima dan mahasiswa dinyatakan lulus. 

- Disertasi diterima dengan perbaikan. 

- Mahasiswa dinyatakan tidak lulus dan harus 

mengulangi ujian. 
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7.5.    Penelitian Disertasi 

7.5.1   Sistem Pembimbingan Penelitian Disertasi  

A. Prosedur Penentuan Promotor 

Pembimbingan mahasiswa PDIL Pascasarjana 

Unud dalam menyusun dan menyelesaikan penelitian 

disertasi dalam studi doktor dilaksanakan oleh tim 

promotor yang terdiri atas seorang promotor sebagai ketua 

promotor dan 2 (dua) ko-promotor sebagai anggota 

promotor (syarat ketua dan anggota promotor tertuang 

dalam Buku Panduan Program Doktor Pascasarjana 

Unud). Permohonan tim promotor dan penunjukan tim 

promotor dapat dilakukan sejak semester II.  Penentuan 

Ketua Promotor bagi seorang mahasiswa baru, dibahas 

dengan Pembimbing Akademik, peer group dan ditetapkan 

oleh Koordinator Prodi.  Penentuan Ketua Promotor 

bagi seorang mahasiswa didasarkan kepada bidang kajian 

disertasi mahasiswa. Dua orang anggota promotor (ko-

promotor) selanjutnya dipilih oleh Ketua Promotor atas 

sepengetahuan Koordinator Prodi, dan Tim promotor 

lengkap ini sudah harus ada paling lambat pada akhir 

semester 2 (dua). Pengesahan Tim Promotor ditetapkan 

oleh Direktur Pascasarjana /Rektor Unud dan diusulkan 

oleh Koordinator Program Studi. Ketua Tim Promotor 

menjadi Pembimbing Akademik (Dosen Wali) bagi 

mahasiswa bimbingannya, tetapi bila belum terbentuk 

pada semester pertama Pembimbing Akademik mahasiswa 

dapat dilakukan oleh Koordinator Program Studi. Tugas 

Tim promotor adalah:  

1) Membimbing Proposal Disertasi. 

2) Membimbing Penelitian dan Penulisan Disertasi.  

3) Membimbing penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi 

Internasional. 
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B. Persyaratan Tim Promotor 

1) Ketua Tim Promotor harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a) Dosen tetap Universitas Udayana yang masih 

aktif. 

b) Kualifikasi akademik doktor, dan Jabatan 

fungsional guru besar atau Lektor Kepala dan 

telah mempunyai minimal 2 (dua) karya ilmiah 

yang dimuat di jurnal nasional terindeks 

dan/atau jurnal internasional terindeks 

(minimal indeks scopus, atau yang setara). 

c) Kualifikasi bidang ilmu yang relevan dengan 

program studi atau bidang ilmu yang ditempuh 

mahasiswa. 

d) Bersedia untuk menjadi 

pembimbing/promotor. 

2) Ko‐promotor harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a) Dosen tetap dengan kualifikasi: 

 Pendidikan akademik Doktor dengan 

jabatan fungsional akademik sekurang‐

kurangnya lektor kepala. 

 Memiliki 2 artikel yang dipublikasi di jurnal 

nasional/ internasional terindeks atau 

minimal 1 (satu) publikasi internasional 

terindeks. 

b) Dosen tidak tetap dengan kualifikasi guru 

besar atau doktor dengan jabatan lektor kepala 

dari perguruan tinggi lain yang dipilih 

berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya 

dan memiliki 2 karya ilmiah yang dimuat di 

jurnal nasional/internasional terindeks. 
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3) Penentuan Ketua Tim Promotor/Pembimbing 

ditentukan oleh Peer Group. 

4) Anggota Tim Pembimbing/ko-Promotor dipilih oleh 

Ketua Tim Promotor/Pembimbing Utama dan 

disahkan/disetujui oleh Koordinator Program Studi. 

5) Pengangkatan dan Pemberhentian Tim 

Pomotor/pembimbing dilakukan dengan Surat 

Keputusan Direktur Program pascasarjana 

Unud/Rektor atas usulan Koordinator Program 

Studi. 

6) Jika Ketua Promotor/Ketua Pembimbing 

berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas 

ke luar negeri dalam waktu lebih 1 tahun, atau 

mengundurkan diri), maka boleh dilakukan 

pergantian. 

7) Jika salah seorang Ko-promotor berhalangan tetap 

(misalnya meninggal dunia, tugas ke luar negeri 

dalam waktu lebih enam bulan, atau 

mengundurkan diri) maka: 

a) Jika terjadi sebelum Seminar Usulan 

Penelitian/Seminar Proposal Disertasi, maka 

boleh dilakukan penggantian. 

b) Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, 

maka tidak boleh dilakukan penggantian,kecuali 

jika kedua kopromotor berhalangan tetap atau 

mengundurkan diri dengan alasan yang tepat. 

c) Jika terjadi sesudah Seminar Proposal Disertasi, 

Ketua Tim Promotor berhalangan tetap, maka 

salah seorang Anggota Tim Promotor yang 

memiliki kualifikasi sama dengan Ketua Tim 

Promotor dapat menggantikannya, tetapi perlu 

penambahan anggota tim yang memenuhi syarat 

kualifikasi sebagaimana tersebut pada poin 1 

dan 2. 
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d) Penggantian seorang anggota Tim Promotor 

karena mengundurkan diri tidak diperkenankan, 

jika tidak ada pernyataan tertulis dari anggota 

Tim Promotor lama (kecuali meninggal dunia). 

e) Setiap pergantian Tim Promotor/Pembimbing, 

maka Program Studi harus mengajukan SK yang 

baru. 
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BAB VIII 

  PENILAIAN PENDIDIKAN   

 

8.1  Tahapan Evaluasi/Penilaian Pendidikan  

1) Evaluasi Tahap  I dilakukan pada   akhir semester I, 

mahasiswa Program Doktor lulus mata kuliah dasar 

dan MK wajib Prodi/ MKPD dengan IPK  ≥ 3,0  atau 

sekurang-kurangnya mendapatkan nilai  B untuk 

setiap mata kuliah.   Bila IPK ≤ 3,0 mahasiswa 

diberikan kesempatan untuk menempuh ujian remidi 

pada mata kuliah yang nilainya  C   dalam semester 

yang berjalan. 

2) Evaluasi  Tahap II  dilakukan pada   akhir  semester II, 

yaitu  status kelulusan ujian kualifikasi. Ujian 

kualifikasi hanya diperkenankan  dilakukan ulangan 

sebanyak satu kali. Selambat-lambatnya dilakukan 

ulangan pada akhir semester II (tiga bulan setelah 

ujian kualifikasi pertama). Apabila tidak lulus  ujian 

kualifikasi ulangan, mahasiswa tidak diperkenankan 

untuk melanjutkan PDIL atau  DO pada akhir semester 

II.  

3) Evaluasi Tahap III dilakukan pada akhir semester III,  

yaitu kelulusan ujian proposal penelitian untuk 

disertasi.  Ujian proposal   dapat dilakukan pada akhir 

semester II, selambat-lambatnya pada semester III. 

Proposal yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, 

harus dikonsultasikan dan  disempurnakan  dengan 

seluruh Tim Pembimbing. Perbaikan proposal 

penelitian untuk disertasi selambat-lambatnya tiga 

bulan  sejak ujian proposal. Bila perbaikan proposal 

disertasi melebihi waktu tiga bulan, maka proposal 

penelitian disertasi akan diuji ulang. Tidak lulus ujian 
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proposal diberikan kesempatan satu kali ujian 

ulangan.  Bila tidak lulus ujian proposal ulangan, 

maka  dinyatakan gagal studi/DO.   

4) Evaluasi Tahap IV adalah seminar hasil akhir  

penelitian  untuk disertasi, dilaksanakan pada 

semester V dilengkapi dengan makalah yang telah 

dipublikasikan di jurnal internasional atau telah 

diterima oleh dewan redaksi (accepted). Nilai seminar 

hasil penelitian disertasi sekurang-kurangnya B. Bila 

nilainya kurang dari B, harus dikonsultasikan dan 

disempurnakan bersama seluruh Tim Pembimbing 

(Promotor dan Ko-promotor).  Pelaksanaan penelitian 

disertasi sekurang-kurangnya enam bulan terhitung 

sejak lulus ujian proposal dan mendapatkan  

Promotor.  

5) Evaluasi  Tahap V adalah ujian  tertutup dilakukan  

pada semester V/VI setelah lulus seminar hasil 

penelitian, dan selesai penulisan disertasi. Bila ujian 

tertutup tidak lulus, calon doktor diperkenankan 

untuk ujian ulangan satu kali lagi yang dilakukan 

selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan setelah 

ujian tertutup pertama. 

6) Evaluasi Tahap VI (ujian terbuka), dilakukan pada 

semester VI setelah  lulus ujian tertutup, paling cepat 

dua minggu dan selambat-lambatnya enam bulan 

setelah lulus ujian tertutup. Apabila ujian terbuka 

tidak dapat dilaksanakan dalam waktu enam bulan 

setelah ujian tertutup maka hasil ujian tertutup tidak 

berlaku lagi. Dalam keadaan demikian, calon doktor 

wajib mengikuti kembali ujian tertutup yang 

merupakan kesempatan ujian terakhir. 
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8.2  Penilaian  Proses Pembelajaran  

1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan secara 

berkesinambungan, bertujuan untuk menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan peserta didik  

untuk semua mata kuliah.   

2) Penilaian dilakukan  melalui  penguasaan soft skill dan 

hard skill mahasiswa dalam mencapai kompetensi 

masing-masing mata kuliah;  evaluasi hasil belajar 

juga  meliputi  penilaian  proses dan produk. 

3) Penilaian  hasil akhir MKPD dapat berupa hasil kajian 

materi  kuliah yang terkait dengan rencana penelitian 

disertasi yang ditentukan oleh mahasiswa dan 

disetujui oleh dosen pengampu MKPD.  

4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah 

semester, ujian akhir semester, ujian kualifikasi, ujian 

proposal penelitian disertasi, dan ujian disertasi. 

5) Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti ujian akhir   

mata kuliah pada semester  yang bersangkutan adalah 

mereka  dengan tingkat kehadirannya  sekurang-

kurangnya  75% dari mata kuliah   tersebut selama 

satu semester. 

 8.3   Ujian Kualifikasi 

1) Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif  

sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang 

harus dicapai seorang mahasiswa PDIL untuk 

menjamin penguasaan ilmu dan kesiapan melakukan 

penelitian, dan merupakan  salah satu syarat 

memperoleh status calon/kandidat doktor. Kelulusan 

dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk 

dapat dimulainya penyusunan disertasi (proposal 

penelitian, ujian proposal, pelaksanaan penelitian, 

seminar hasil, dan ujian disertasi).  
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2) Ujian kualifikasi dapat ditempuh setelah mahasiswa 

PDIL  memenuhi persyaratan administratif dan 

akademik sebagai berikut:  

a. Terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Unud 

pada semester yang berlaku dan  telah  menulis 

ujian kualifikasi KRS pada KRS dan 

menyerahkannya ke Koprodi; 

b. Telah menempuh  mata kuliah dasar/umum  5 sks 

(Filsafat Ilmu  2 sks dan Metodologi Penelitian   3 

sks), MK wajib Prodi/ MKPD  0-4  sks  untuk  yang 

sebidang, dan untuk yang tidak  sebidang   

maksimal 21  sks termasuk matrikulasi 12 sks;   

c. Harus lulus mata kuliah dasar dan MK wajib 

prodi/MKPD pada semester I dengan IPK    ≥ 3,0  

dan serendah-rendahnya nilai B pada setiap mata 

kuliah; 

d. Menyerahkan sertifikat mahir berbahasa Inggris 

dalam bentuk TOEFL atau persamaan TOEFL 

dengan nilai minimal 550, dari Lab Bahasa Unud 

atau TOEFL (I.T.P.); 

e. Mengisi formulir pengajuan seminar proposal dan 

formulir ujian kualifikasi (Lampiran 4 dan 5). 

3) Ujian kualifikasi  dapat dilaksanakan pada akhir 

semester I atau  pada  awal semester II, setelah  lulus 

penguasaan materi bidang ilmunya, yaitu:  filosofi 

keilmuan, metodologi penelitian dan MKPD  atau MK 

Prodi pada  semester I dengan IPK ≥ 3,0 atau paling 

lambat  satu tahun setelah terdaftar pertama kali 

sebagai mahasiswa Program Doktor.  Jumlah sks 

MKPD/MK wajib Prodi  pada semester I  ditentukan 

oleh masing-masing Prodi.   

4) Ujian kualifikasi diselenggarakan dalam bentuk ujian 

lisan, dengan materi ujian berdasarkan  

Kepmendikbud No.212/U/1999 meliputi:   
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a. Penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang 

bersifat dasar maupun yang bersifat khusus 

terkait dengan materi usulan penelitian 

disertasinya; 

b. Penguasaan metodologi penelitian  dibidang 

ilmunya, dan metode penelitian yang terkait 

dengan usulan penelitian disertasinya; 

c. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan 

untuk membuat abstraksi dan ekstrapolasi;  

d. Kemampuan perumusan hasil pemikiran secara 

sistematis; dan 

e. Kemampuan menyampaikan hasil pemikiran 

dalam forum diskusi.  

5) Untuk dapat mengikuti ujian kualifikasi, mahasiswa 

wajib menyerahkan tulisan yang merupakan rumusan 

permasalahan penelitian (research problem)  disertasi 

sebagaimana tercantum dalam  butir (4) di atas yang 

meliputi 4  huruf (a, b, c, dan d).  

6) Ujian kualifikasi/komprehensif dilakukan sebelum  

usulan penelitian disertasi  disetujui. 

7) Pelaksanaan ujian kualifikasi/komprehensif diatur 

sebagai berikut. 

a. Ujian kualifikasi/komprehensif ditempuh pada 

awal semester II, atau paling lambat  satu tahun 

setelah terdaftar pertama kali sebagai mahasiswa 

Program Doktor. 

b. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan 

setelah  lulus penguasaan materi bidang ilmunya, 

yaitu:  filosofi keilmuan, metodologi penelitian, dan 

MK wajib Prodi/MKPD semester I dengan IPK ≥ 3,0 

atau paling lambat satu tahun setelah terdaftar 

pertama kali sebagai mahasiswa Program Doktor. 

c. Ujian kualifikasi/komprehensif dilaksanakan oleh 

tim penguji ujian kualifikasi yang terdiri atas 
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sekurang-kurangnya 5 (lima)  orang yang diketuai 

oleh PA. Anggota tim penguji tersebut mempunyai 

kualifikasi Guru Besar  bergelar doktor/Sp II atau 

doktor dengan bidang ilmu  yang relevan.   Untuk 

dosen bidang ilmu yang belum mempunyai 

kualifikasi seperti tersebut di atas, dapat 

dipertimbangkan khusus oleh PA dengan mendapat 

persetujuan Koprodi. 

d. Tim penguji disusun sepenuhnya oleh Koprodi 

setelah mendapatkan masukan dari mahasiswa 

dan PA, untuk selanjutnya diusulkan 

penetapannya oleh Direktur Pascasarjana. 

e. Ujian kualifikasi dilakukan secara lisan selama  

120 - 240 menit, diawali  dengan presentasi 

praproposal disertasi oleh mahasiswa selama 30 

menit, selanjutnya dilakukan tanya jawab. Ujian 

hanya dapat dilaksanakan dan memberikan 

keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya  

lima anggota tim penguji termasuk PA. 

f. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan 

nilai sekurang-kurangnya B. Jika tidak lulus maka 

mahasiswa diberikan kesempatan mengulang satu 

kali lagi selambat-lambatnya dalam waktu satu 

bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian 

ulangan ini, maka mahasiswa dinyatakan gagal 

studi. 

g. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status 

”lulus”, ”lulus dengan perbaikan”, atau ”tidak 

lulus”. 

h. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim 

penguji dan disampaikan langsung kepada 

mahasiswa PDIL pada saat ujian 

kualifikasi/komprehensif berakhir. 
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i. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan 

lulus ujian kualifikasi/komprehensif berubah 

statusnya menjadi calon/ kandidat  doktor. 

j. Apabila dinyatakan ”lulus dengan perbaikan”, 

mahasiswa harus memperbaiki  usulan penelitian 

disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di 

bawah  bimbingan  PA atau calon  Promotor  dalam 

waktu maksimal tiga bulan. Revisi praproposal 

penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan 

Tim Penguji. 

k. Apabila dinyatakan ”tidak lulus”, ujian ulangan 

hanya boleh diadakan satu kali dan harus 

diselesaikan dalam waktu maksimal tiga bulan 

terhitung sejak ujian kualifikasi/ komprehensif 

yang pertama dilaksanakan.  

l. Bila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, 

mahasiswa PDIL tidak  diperkenankan melanjutkan 

studi atau DO dengan keputusan Direktur 

Pascasarjana. 

8) Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai 

berikut. 

a. Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA. PA kemudian 

mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke Koprodi 

selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal 

ujian, dengan melampirkan transkrip akademik 

semester I. 

b. Koprodi memilih dan menetapkan Tim Penguji Ujian 

Kualifikasi dengan mempertimbangankan usulan PA 

dan Koordinator Konsentrasi. 

9) Sistem penilaian Ujian Kualifikasi  mengacu pada  

Standar Penilaian Ujian Kualifikasi. 

10) Setelah dinyatakan lulus ujian kualifikasi, selanjutnya   

kandidat doktor  mendapatkan Promotor dan Ko-



 

Buku Pedoman Akademik PDIL        53 

 

 

promotor sesuai dengan peraturan yang berlaku  dan  

berhak untuk mengajukan ujian proposal disertasi. 

 

8.4. Ujian Proposal 

1) Ujian   proposal penelitian disertasi  dilakukan  setelah  

lulus  ujian kualifikasi/komprehensif  dan sebelum 

penelitian dimulai.    

2) Ujian proposal dilaksanakan pada  akhir semester II  

atau selambat-lambatnya pada awal semester III, 

setelah lulus  ujian kualifikasi  dan semua mata kuliah  

pada semester I dan semester II, termasuk MKPD.  

3) Proposal   disusun oleh calon doktor  dibimbing oleh 

Promotor  dan  Ko-promotor, disusun dengan format 

sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman 

Penulisan Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi 

Pascasarjana Unud tahun 2018. 

4) Proposal disertasi dinilai oleh tim penilai usulan 

penelitian untuk disertasi yang terdiri atas  tujuh  

orang tenaga akademik, termasuk  Promotor, Ko-

promotor, dan tenaga akademik yang berasal dari luar 

Universitas Udayana yang diusulkan oleh  Promotor  

dengan persetujuan Koprodi dan Surat Keputusannya 

ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. 

5) Tim penilai proposal disertasi diketuai oleh   Promotor 

dan hanya dapat dilaksanakan dan  dapat diambil 

keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 

lima orang anggota termasuk    Promotor  dan  Ko-

promotor  serta penguji luar. Ada dua bentuk 

penilaian, yaitu nilai  angka dan  nilai huruf.   

6) Tim penilai proposal disertasi menetapkan  nilai hasil 

ujian serta menetapkan  proposal  diterima dengan 

atau tanpa perbaikan atau ditolak. Formulir evaluasi  
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ujian proposal disertasi dalam Lampiran 8, dilengkapi 

dengan berita acara ujian proposal penelitian. 

7) Naskah  proposal  untuk disertasi yang telah diperbaiki 

dan disetujui oleh semua anggota tim penilai secara 

tertulis dan terakhir disetujui oleh  Promotor  dan Ko-

promotor, serta disahkan oleh Koprodi dan wajib 

diserahkan kepada Pascasarjana paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah ujian. Apabila waktu yang 

ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk 

disertasi dinyatakan batal dan calon doktor wajib 

mengikuti penilaian ulang yang merupakan 

kesempatan penilaian terakhir.  

8) Apabila  proposal  untuk disertasi dinyatakan ditolak, 

maka kepada calon doktor diberi kesempatan satu kali 

mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu 

selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian 

pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan 

penelitian untuk disertasi  ditolak, maka calon doktor 

dinyatakan gagal studi. 

9) Proposal  untuk disertasi yang telah disahkan dipakai 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan 

menyusun disertasi, dan penelitian harus 

dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila 

terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara 

mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat 

persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor  serta 

semua anggota panitia penilai  proposal  disertasi. 

Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut 

disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi. 

10) Proposal disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada 

setiap konsultasi dengan  Promotor  dan Ko-promotor  

serta pada saat calon doktor mengikuti Seminar 

Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama 

(tertutup). 
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11) Naskah  proposal  disertasi disusun dengan format 

yang telah ditentukan menurut Buku Pedoman 

Penyusunan Usulan Penelitian,  Tesis, dan Disertasi 

Pascasarjana Unud. 

8.5. Disertasi, Seminar Naskah Disertasi, Ujian  

Tertutup,  dan Ujian Terbuka 

8.5.1 Disertasi 

1) Disertasi adalah karya ilmiah akademik tertinggi yang 

dibuat berdasarkan hasil penelitian  yang mendalam, 

komprehensif, dan akurasi tinggi. Dilakukan secara 

mandiri dan berisi sumbangan baru bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan 

jawaban baru bagi masalah yang sementara belum 

diketahui jawabannya. Atau menemukan konsep baru 

terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan  

Promotor  dan Ko-promotor, serta dipertahankan 

dalam ujian disertasi doktor  secara  tertutup dan 

terbuka.   

2) Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat 

persetujuan tim penilai usulan penelitian disertasi dan 

mahasiswa dinyatakan lulus ujian. 

3) Calon doktor diwajibkan menyelesaikan penelitian dan 

penulisan disertasi dalam jangka waktu sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, yaitu masa studi maksimal 

lima  tahun, terhitung perkuliahan dan ujian 

kualifikasi.  

4) Setiap calon doktor diwajibkan mengisi buku catatan 

kegiatan penelitian disertasi (log book) yang telah 

disediakan oleh PDIL. 

5) Catatan kegiatan penelitian disertasi ini harus 

disahkan oleh   Promotor pada akhir setiap semester. 



 

Buku Pedoman Akademik PDIL        56 

 

 

6) Setiap akhir semester calon doktor diwajibkan 

melaporkan secara tertulis tentang kemajuan 

pelaksanaan penelitian (disahkan oleh tim  Promotor) 

pada semester tersebut kepada  Koprodi. 

7) Setelah menyelesaikan penelitian, calon doktor wajib 

menyusun hasil penelitian tersebut menjadi naskah 

disertasi di bawah bimbingan  Promotor  dan  Ko-

promotor   dan jika perlu  berkonsultasi dengan  pakar  

atas persetujuan  Promotor. 

8) Naskah disertasi disusun dengan format yang telah 

ditentukan menurut Buku Pedoman Penyusunan 

Usulan Penelitian, Tesis, dan Disertasi Pascasarjana 

Unud. Draft disertasi yang telah selesai disusun akan 

dievaluasi kelayakannya oleh Tim penilai Disertasi. 

9)  Penulisan  Disertasi. 

a) Disertasi disusun dari hasil penelitian di 

bawah  bimbingan tim  Promotor. 

b) Disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris dengan persetujuan tim  

Promotor dan disetujui pula oleh Koprodi dan 

Direktur Pascasarjana menurut format dan 

cara penulisan sesuai Pedoman Penulisan 

Disertasi yang dikeluarkan oleh Pascasarjana 

Unud tahun 2018. 

c) Jumlah halaman disertasi  minimal  100 

halaman untuk program studi eksakta dan 

minimal 250 halaman termasuk lampiran 

untuk program studi non-eksakta. 

d) Disertasi dilengkapi dengan ringkasan disertasi 

dalam Bahasa Indonesia dan summary dalam 

Bahasa Inggris (masing-masing 10-25 

halaman) yang dijilid terpisah, serta leaflet 

(satu lembar) untuk efektivitas penyebaran  

informasi. 
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10) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Disertasi. 

a) Setiap akhir semester, calon doktor diwajibkan 

menyerahkan laporan kemajuan penelitian yang 

disahkan oleh tim  Promotor  kepada Koprodi 

dan tembusannya disampaikan kepada Ketua 

Konsentrasi. 

b) Evaluasi disertasi dilakukan pertama kalinya 

pada akhir  semester III (ujian proposal), 

selambat-lambatnya pada akhir semester IV 

(akhir tahun kedua), untuk  mengevaluasi 

apakah mahasiswa Program Doktor telah 

melaksanakan ujian proposal dan melakukan  

penelitian disertasi.  

c) Evaluasi disertasi berikutnya dilakukan pada 

akhir semester  V dan VI (tahun ketiga), untuk 

melihat apakah mahasiswa Program Doktor 

telah melaksanakan penelitian lanjutan dan 

telah membuat draf makalah yang akan dimuat  

pada jurnal ilmiah internasional.  

d) Apabila semua tahapan yang telah ditentukan 

di atas tidak dilaksanakan oleh calon doktor, 

maka akan dilakukan teguran tertulis yang 

tembusannya disampaikan kepada instansi 

pengirim mahasiswa bersangkutan.  

8.5.2 Tata Cara Seminar Hasil/Kelayakan Naskah 

Disertasi 

1) Naskah disertasi yang telah disetujui oleh  Promotor  

dan  Ko-promotor   diajukan oleh  Promotor  kepada 

Koprodi untuk selanjutnya diteruskan kepada 

Direktur Pascasarjana Unud guna dinilai 

kelayakannya dalam Seminar Kelayakan Naskah 

Disertasi. 
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2) Penilaian terhadap naskah disertasi dilakukan dalam 

seminar kelayakan naskah disertasi yang 

diselenggarakan oleh Prodi. Penilaian dilakukan oleh 

tim penilai naskah disertasi, yaitu tim yang 

sebelumnya menilai proposal disertasi.  

3) Penilaian kelayakan naskah disertasi: 

1) Pengajuan naskah disertasi yang akan dievaluasi 

memenuhi persyaratan minimal  1 (satu)  makalah 

yang akan  atau telah dipublikasikan dalam jurnal 

bertaraf internasional dan diwajibkan untuk 

dipresentasikan dalam seminar/konferensi ilmiah 

bertaraf nasional atau internasional yang 

prosidingnya memiliki ISBN. 

2) Calon doktor menyerahkan naskah draft disertasi 

kepada tim  Promotor  untuk mendapatkan 

persetujuan.  

3) Naskah disertasi yang sudah disetujui tim  

Promotor, dengan dilengkapi surat pengantar dari  

Promotor  dan diketahui oleh  Koprodi, dikirim ke 

Direktur Pascasarjana Unud  untuk diproses lebih 

lanjut.  

4) Direktur Pascasarjana membentuk tim penilai 

disertasi, setelah  berkoordinasi dengan Koprodi 

PDIL dan tim  Promotor. Tim penilai disertasi 

minimal bergelar doktor yang mempunyai keahlian  

dalam bidang yang sesuai dengan isi disertasi dan 

dalam  bidang ilmu serumpun.   

5) Direktur Pascasarjana mengeluarkan Surat 

Keputusan Tim Penilai Disertasi dan 

menyampaikan naskah disertasi kepada tim penilai 

disertasi untuk dievaluasi kelayakannya. 

6) Tim penilai disertasi terdiri atas tujuh orang, dan 

salah satunya bertindak sebagai ketua. Tim penilai 
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ditentukan oleh Koprodi dengan berkoordinasi 

dengan Ketua Konsentrasi. 

7) Yang dapat diangkat menjadi tim penilai disertasi 

adalah tenaga pengajar yang memiliki kriteria 

sebagai berikut. 

a) Bidang ilmunya serumpun dan mempunyai 

kaitan yang erat dengan isi disertasi. 

b) Bergelar Doktor. 

c) Sebagai dosen tetap Unud/Luar Unud yang 

setara. 

8) Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi: (1) 

materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan 

kontribusi signifikannya); (2) kemampuan 

penalaran, metode penelitian, tata-tulis, dan 

konsistensi uraian. 

9) Tim penilai naskah disertasi bertugas untuk 

memberikan  koreksi dan penyempurnaan 

terhadap naskah disertasi yang akan diajukan 

pada ujian tertutup. 

4) Mahasiswa wajib melakukan  satu kali seminar hasil 

penelitian disertasinya sebelum melaksanakan ujian 

tertutup.  

5) Seminar penilaian naskah disertasi hanya dapat 

dilaksanakan dan memberikan keputusan apabila 

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim 

penilai, termasuk  Promotor  dan Ko-promotor,  serta 

minimal 10 orang mahasiswa S3 diutamakan (80%)  

mahasiswa  Prodi yang sama  dan dapat dari 

mahasiswa Prodi lain ( ≤  20 %). 

6) Hasil penelitian disertasi harus dipublikasikan  di  

jurnal ilmiah internasional. 

7) Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi 

harus dilakukan bersama dengan tim  Promotor, dan 
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mahasiswa wajib mencantumkan nama Prodi dan 

Pascasarjana  Unud.    

8) Jumlah  artikel yang terkait dengan disertasi 

dipublikasikan dan  diseminasikan  minimal satu  

buah.   

9) Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/copy 

right, maka tim  Promotor dan laboratorium/Prodi  

tempat penelitian tersebut dilaksanakan, juga wajib 

dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut. 

10) Dalam seminar  hasil penelitian disertasi, Ketua Tim 

Penilai membuat berita acara dan keputusan tentang 

jalannya seminar. 

11) Keputusan seminar dapat berupa: 

a) naskah disertasi diterima dengan perbaikan 

minor; 

b) naskah disertasi diterima dengan perbaikan 

mayor; dan  

c) naskah disertasi ditolak. 

12) Apabila naskah disertasi diterima dengan perbaikan, 

maka calon doktor harus melakukan perbaikan 

sesuai dengan saran tim penilai selambat-lambatnya 

dalam waktu 1 (satu) bulan. Perbaikan tersebut harus 

disetujui tim penilai disertai dengan bukti tertulis 

“pernyataan persetujuan perbaikan” oleh tiap-tiap 

anggota tim penilai sebelum diajukan sebagai naskah 

disertasi pada ujian tertutup. 

13) Apabila naskah disertasi ditolak, maka calon doktor 

harus melakukan bimbingan dan perbaikan naskah 

disertasi pada  Promotor  dan Ko-promotor  untuk 

selanjutnya diajukan dalam seminar penilaian naskah 

disertasi ulangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

setelah seminar pertama. Prosedur dan tata caranya 

sama seperti pada seminar pertama dan dilaksanakan 

oleh tim penilai naskah disertasi yang sama. 
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14) Naskah disertasi yang telah melewati dan lulus 

seminar penilaian naskah disertasi dapat diajukan 

sebagai naskah disertasi dalam ujian tertutup. 

Pengajuannya disertai dengan berita acara seminar 

serta surat persetujuan tim penilai terhadap 

perbaikan yang telah dilakukan. 

8.5.3 Tata Cara Ujian Akhir Tahap I (Ujian Tertutup) 

1) Calon doktor yang telah lulus seminar penilaian hasil 

penelitian dapat mengajukan permohonan untuk 

melaksanakan ujian akhir tahap I (ujian tertutup). 

Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif  yang 

bersifat tertutup  (hanya dihadiri oleh penguji yang 

berhak).  

2) Ujian tertutup dilaksanakan secepat-cepatnya  14 

hari dan selambat-lambatnya  45 hari setelah 

seminar penilaian hasil penelitian. 

3) Pengajuan usulan ujian tertutup dilakukan oleh  

Promotor  kepada Koprodi (Lampiran 10) untuk 

mendapat persetujuan dan kemudian diteruskan 

kepada Direktur Pascasarjana Unud untuk 

diterbitkan SK ujian tertutup. Dalam pengajuan itu 

disertakan: 

a) transkrip akademik nilai yang telah dicapai; 

b) bukti nilai TOEFL minimal 550 (bagi yang 

belum menyerahkan pada ujian kualifikasi); 

c) berita acara seminar penilaian naskah 

disertasi disertai bukti tertulis persetujuan 

perbaikan dari tim penilai apabila naskah 

disertasi perlu mendapat perbaikan; 

d) usulan keanggotaan tim ujian tahap I yang 

dibuat oleh  Promotor  harus mendapat 

persetujuan dari Koprodi; dan 
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e) naskah disertasi yang telah disetujui  

Promotor  dan disahkan oleh Koprodi. 

4) Susunan tim penguji ujian tertutup diusulkan oleh  

Promotor  dan harus mendapat persetujuan Koprodi, 

dan setelah disetujui oleh Koprodi ditetapkan dengan 

SK Direktur Pascasarjana Unud. Tim penguji terdiri 

atas delapan tenaga akademik dengan jabatan Guru 

Besar  berijazah S3  atau doktor  yang kepakarannya  

relevan dengan isi disertasi dengan kualifikasi 

sederajat doktor.   

5) Tim penilai ujian  tertutup terdiri atas: Promotor  dan 

Ko-promotor, dan minimal satu orang atau maksimal 

dua orang  penguji luar Unud yang mempunyai 

keahlian dalam bidang yang sesuai dengan isi 

disertasi. Tim penguji dipimpin oleh seorang ketua 

dan tidak boleh dirangkap oleh  Promotor  atau  Ko-

promotor. 

6) Ujian akhir tertutup hanya dapat dilaksanakan dan 

memberikan keputusan apabila dihadiri oleh 

sekurang-kurangnya enam orang tim penguji, 

termasuk  Promotor,  Ko-promotor, dan penguji luar. 

7) Tanggal pelaksanaan ujian tahap pertama diusulkan 

oleh Koprodi  dan ditetapkan oleh Direktur 

Pascasarjana Unud setelah mendapat masukan dari 

Koprodi. Lama pelaksanaan ujian adalah 2,5 jam, 

yaitu 30 menit untuk presentasi oleh calon doktor 

dan 2 jam untuk ujian. 

8) Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya 

mencakup: 

a) materi disertasi, termasuk (kebaruan, 

orisinalitas temuan, dan kontribusi 

signifikannya); 

b) penguasaan materi; 
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c) kekuatan penalaran atau cara penyusunan 

argumentasi dalam pengambilan kesimpulan; 

d) metoda penelitian; dan  

e) tata tulis serta konsistensi uraiannya. 

9) Dalam ujian  tertutup  ini, ketua tim penguji 

membuat berita acara ujian. Formulir penilain ujian 

akhir tahap I (ujian tertutup), dilengkapi dengan 

berita acara. Hasil ujian  tertutup dapat dinyatakan: 

a) lulus ujian  tanpa perbaikan dan siap untuk 

ujian akhir tahap kedua (terbuka); 

b) lulus ujian dengan perbaikan. Jangka waktu 

perbaikan  selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

terhitung sejak tanggal ujian akhir tahap 

pertama sampai perbaikannya mendapatkan 

persetujuan tertulis dari tim penguji. Apabila 

tidak dapat menyelesaikan perbaikan dalam 

kurun waktu yang ditetapkan, maka calon 

doktor  diwajibkan untuk  menempuh ujian 

tertutup lagi; dan   

c) tidak lulus dengan masa perbaikan  maksimal 2 

semester. Setelah perbaikan disetujui oleh tim 

Promotor, calon doktor diberi kesempatan 

mengulang satu kali ujian tertutup. Ujian 

ulangan dilaksanakan oleh panitia yang sama. 

10) Calon doktor yang dinyatakan lulus ujian akhir 

tahap pertama (ujian tertutup)  dan siap untuk 

ujian akhir tahap kedua (ujian terbuka) 

memperoleh status sebagai 

“Promovendus/Promovenda”. 

11) Perbaikan yang telah dituangkan dalam naskah 

disertasi wajib mendapat persetujuan tertulis dari 

semua anggota tim penguji yang dibuktikan dengan 

mengisi lembaran persetujuan perbaikan yang 

telah disediakan oleh Pascasarjana Unud.  
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Promotor  menandatangani lembar persetujuan 

sebagai orang terakhir. 

12) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus dalam 

ujian   tertutup, ujian ulang dilaksanakan dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) 

bulan/dua semester setelah ujian  tertutup. 

13) Apabila calon doktor dinyatakan tidak lulus pada 

ujian ulang, maka yang bersangkutan diminta 

untuk mengundurkan diri atau dinyatakan gagal 

studi (drop out). 

14) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat 

ujian tertutup adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 

mengenakan dasi/baju batik lengan panjang. 

8.5.4 Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka 

atau Ujian   Promosi Doktor) 

1) Ujian akhir tahap II atau ujian terbuka hanya dapat 

dilaksanakan oleh promovendus setelah lulus ujian 

akhir tahap I/tertutup dan menyelesaikan kewajiban 

administratif pada Prodi dan Pascasarjana Unud. Ujian 

terbuka dilaksanakan oleh Pascasarjana Unud melalui 

panitia yang diketuai oleh Wakil Direktur I 

Pascasarjana Unud. 

2) Ujian terbuka dilaksanakan selambat-lambatnya 6 

(enam) bulan setelah lulus ujian akhir tahap pertama. 

Apabila ujian terbuka tidak dapat dilaksanakan dalam 

waktu 6 (enam) bulan setelah ujian  tertutup yang 

disebabkan oleh tidak siapnya calon doktor, maka 

hasil ujian  tertutup dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Dalam keadaan demikian, calon doktor wajib 

mengikuti kembali ujian  tertutup  yang merupakan 

kesempatan ujian terakhir.  

3) Apabila seorang promovendus telah siap untuk 

melaksanakan ujian terbuka, maka yang bersangkutan 
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melalui  Promotor  mengajukan permohonan kepada 

Koprodi untuk melaksanakan ujian terbuka. Oleh 

Koprodi akan diteruskan kepada Direktur Pascasarjana 

Unud. Dalam surat kepada Direktur Pascasarjana 

Unud disertakan: 

a) lembar persetujuan perbaikan disertasi pada 

ujian tertutup; 

b) naskah disertasi yang telah disahkan oleh  

Promotor  dan pengelola program; 

c) ringkasan yang diperluas (executive summary) 

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; 

d) menyerahkan sebuah artikel ilmiah yang telah 

diterbitkan dalam jurnal internasional; dan  

e) lembar persetujuan  Promotor  tentang 

penggandaan naskah disertasi dan ringkasan. 

4) Ujian terbuka dilaksanakan di hadapan sidang 

terbatas yang bersifat terbuka, dipimpin oleh Direktur 

Pascasarjana/Dekan Fakultas atau yang ditugaskan, 

yang dihadiri oleh anggota  yang berasal dari Prodi 

yang menyelenggarakan pendidikan doktor, pimpinan  

Pascasarjana Unud, Koprodi Doktor, penyanggah, 

undangan akademik yang terdiri atas Guru Besar atau 

Doktor dari disiplin ilmu terkait.  

5) Tata cara pelaksanaan: 

a) Promotor atas persetujuan Koprodi mengajukan 

rencana tanggal ujian terbuka kepada Direktur 

Pascasarjana Unud; 

b) Panitia ujian doktor terbuka menawarkan kepada 

dosen  yang berhak mengikuti sidang serta Guru 

Besar dalam bidang ilmu yang terkait untuk 

bertindak sebagai penyanggah. Dalam undangan 

tersebut, disertakan tanggal ujian dan executive 

summary, baik dalam bahasa Indonesia maupun 

bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya 
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sudah diedarkan  2 (dua)  minggu sebelum ujian 

terbuka; 

c) Penetapan penyanggah ditentukan dalam rapat 

panitia ujian yang dilaksanakan selambat-

lambatnya sepuluh hari sebelum ujian terbuka. 

Penyanggah diberikan naskah disertasi; 

d) Penyanggah terdiri atas sekurang-kurangnya 

delapan atau sebanyak-banyaknya sepuluh orang 

terdiri atas Guru Besar, Doktor, dan Promotor dan 

Ko-promotor ;  

e) Komposisinya  sekurang-kurangnya  80% Guru 

Besar berijazah S3/Doktor yang  serumpun dengan  

bidang penelitian, dan sebanyak-banyaknya  20% 

dari luar bidang ilmu; dan  

f) Undangan akademik adalah Guru Besar dan 

Doktor dalam bidang ilmu yang terkait. Undangan 

akademik diberi undangan kesediaan menjadi 

undangan akademik, selanjutnya undangan 

akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada 

panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan. 

Jumlah dan urutan undangan akademik 

ditentukan oleh panitia.  

6) Ujian dilaksanakan dengan presentasi dari 

promovendus/da selama lima belas menit. Ujian dan 

penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu 

jam dan pertanyaan dari para undangan akademik 

maksimal tiga puluh menit. 

7) Penilaian diberikan oleh  Promotor, Ko-promotor, dan 

penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap 

para undangan akademik dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai 

hal-hal sebagai berikut. 
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a) Alur pikir ilmiah promovendus dalam 

mempertahankan disertasinya terhadap berbagai 

sanggahan.  

b) Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai 

penerapannya.  

Saran perbaikan dari undangan akademik dan 

undangan lainnya dinyatakan secara tertulis, yang 

dipakai oleh promovendus/da untuk memperbaiki 

disertasinya atas persetujuan  Promotor  dan Ko-

promotor. 

Diharapkan ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi 

mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi 

yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai 

ujian tertutup. 

Penilaian ujian terbuka sebagai penentu predikat 

kelulusan dilakukan dengan memakai rumus berikut 

ini. 

                       1a + 2b + 1c 

Indeks Prestasi  Kumulatif  =  —————— 

                        4 

a =  indeks prestasi  (IP), nilai mata kuliah, ujian 

kualifikasi, 

       dan ujian proposal 

b = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup) 

c = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka) 

Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir 

sebagai  berikut. 

 

Memuaskan dengan  IPK    = 3,00 – 3,44 

Sangat memuaskan  dengan IPK   = 3,45 – 3,74 

Dengan pujian (cum laude) dengan IPK  = 3,75 – 4,00 

Untuk predikat dengan pujian (cum laude), lama studi 

mahasiswa maksimum 6 semester, dan 7 semester 

(mahasiswa tidak sebidang)  dengan nilai akhir  IPK 
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(nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, ujian proposal, 

seminar hasil penelitian disertasi,  ujian tertutup,  dan 

ujian terbuka) A ( ≥ 3,75). Untuk komponen disertasi 

harus dengan nilai A,  disertasinya telah 

dipublikasikan/accepted di jurnal ilmiah internasional 

yang terakreditasi. 

Pelaksanaan ujian terbuka, dilengkapi dengan berita 

acara ujian promosi doktor seperti dalam Lampiran 20. 

Formulir saran perbaikan disertasi  dalam Lampiran 

21. 

8) Pakaian tim penguji dan calon doktor pada saat Ujian  

Terbuka adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL). 

8.6. Pemberian Nilai Hasil Belajar 

1) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B+, 

B, C+, C, D+, D, dan  E. Nilai A, B+, dan B, adalah 

nilai lulus, sedangkan nilai C, D, dan E adalah nilai 

tidak lulus. Apabila dikonversi dengan angka,  maka: 

 

A   : ≥ 85 – 100  

B+ : ≥ 78 – 84   

B : ≥ 71 – 77  

C+ : ≥ 64 – 70   

C : ≥ 57 – 63  

D+: ≥ 50 – 56   

D : ≥ 40 – 49  

E : 0 – 39 
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Nilai 

Angka 

Huruf 

Mutu 

Angka  

Mutu 

 IPK 

Kumulatif   

Predikat 

Kelulusan 

≥ 85 – 100 A 4,00   >3,75-4,00 Dengan 

pujian (cum 

laude) 

   3,51-3,75  Sangat 

memuaskan 

≥ 78 – 84 B+ 3,00 3,00-3,50 Memuaskan  

≥ 71 – 77 B    

  ≤ 70 C 2,00   < 3,0  Gagal  studi 

program S3 

2) Pada akhir semester I dan  II diadakan rapat yudisium 

oleh Prodi   masing-masing untuk menetapkan peserta 

didik: 

a) Boleh ujian kualifikasi dengan syarat telah lulus 

ujian mata  kuliah semester I  dengan nilai 

minimal  3,0 atau B   pada setiap mata kuliah; 

b) Wajib memperbaiki nilai mata kuliah yang belum 

lulus atau remidi pada semester  yang 

bersangkutan (semester I dan II).  

3) Pada semester II, dinyatakan gagal studi dan tidak 

memenuhi syarat untuk melanjutkan pendidikan 

Program Doktor, bila tidak lulus semester I (MK 

Dasar), MK wajib Prodi, MKPD, dan semester II (ujian 

kualifikasi/komprehensif). 

4) Ujian ulangan dan ujian perbaikan nilai dapat 

dilakukan pada  semester yang bersangkutan dan 

atau semester berikutnya sepanjang batas waktu studi 

yang diperkenankan belum dilampaui. Nilai remidi 

atau ujian ulangan kualifikasi atau ujian proposal  

dapat mencapai nilai A. Syarat ujian ulangan atau 

perbaikan nilai  diatur oleh  Prodi. Mahasiswa 

diberikan kesempatan  perbaikan nilai dengan 

menempuh ujian perbaikan nilai sebanyak-banyaknya 
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dua kali paling lambat pada semester  III. Apabila 

mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua, mahasiswa 

dinyatakan gagal studi/DO. 

5) Penilaian hasil evaluasi dilakukan oleh dosen 

pengasuh mata  kuliah, tim penguji kualifikasi dan 

tim penguji proposal penelitian. 

6) Nilai hasil belajar pada akhir semester  adalah 

gabungan nilai dari  semua bentuk ujian selama 

semester berjalan. 

7) Pembobotan tiap-tiap bentuk ujian untuk memperoleh 

nilai  kumulatif pada akhir semester dan nilai lulus 

dirancang oleh dosen dengan mengacu pada Buku 

Panduan ini. 

 

8.7. Indeks Prestasi Akademik 

1) Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan 

indeks prestasi akademik (IP) yang dihitung melalui 

konversi nilai bilangan. 

2) Indeks prestasi semester dihitung dari nilai ujian dan 

bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam 

KRS dengan rumus sebagai berikut. 

IP  = Jumlah (N x K) 

                   Jumlah K 

K = Besarnya bobot kredit mata kuliah 

N = Nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk 

bilangan. 

3) Indeks Prestasi Komulatif  (IPK) dihitung dari semua 

nilai mata  kuliah dari semua semester yang sudah 

diikuti oleh  mahasiswa dengan menggunakan rumus 

seperti yang tersebut pada butir dua di atas. 

8.8.  Putus Studi karena Masalah Akademik 
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1) Mahasiswa Program Doktor yang dievaluasi pada 

akhir semester I dan II belum lulus seluruh  sks  

semester yang bersangkutan dengan IPK sekurang-

kurangnya 3,00 serta  setiap  mata kuliah  nilainya 

minimal B diberi kesempatan mengulang mata kuliah 

selama-lamanya satu semester lagi. Jika pada 

semester IV tidak lulus ujian kualifikasi dan ujian 

proposal, ia dinyatakan gagal studi/DO.  

2) Mahasiswa Program Doktor yang tidak lulus setelah 

diberi kesempatan dua kali menempuh ujian 

kualifikasi dinyatakan gagal studi/DO. 

3) Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi 

kesempatan dua kali menempuh ujian proposal 

dinyatakan gagal studi/DO. 

4) Calon doktor yang tidak lulus setelah diberi 

kesempatan kedua kali menempuh ujian akhir tahap 

I dinyatakan gagal studi/DO. 

5) Mahasiswa peserta didik atau calon doktor  yang 

belum lulus mata kuliah dasar, MK  wajib Prodi, dan 

MKPD  pada semester II,  belum  melaksanakan/lulus 

ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian  pada 

semester III yang telah   melewati satu setengah kali 

dari masa tahap studinya, tetapi belum 

melaksanakan ujian-ujian yang diwajibkan pada 

tahap tersebut karena kelalaian mahasiswa maka 

mahasiswa bersangkutan diberi peringatan tertulis 

oleh Koprodi dengan tembusan instansi/lembaga   

pengirim mahasiswa tersebut. Apabila telah melewati 

dua kali masa tahap studi yang bersangkutan belum 

melaksanakan ujian yang ditentukan, maka yang 

bersangkutan dinyatakan gagal studi. Yang dimaksud 

dengan tahap-tahap studi adalah tahap pada ujian 

kualifikasi, ujian proposal, dan  ujian  tertutup. 
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BAB IX 

PENYELENGGARAAN PDIL  

 

9.1  Kalender Akademik  

1) Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain 

untuk semester ganjil  dimulai pada awal 

September sampai dengan akhir bulan Januari. 

Untuk semester genap dimulai awal Februari 

sampai dengan akhir Juli sesuai kalender 

akademik Unud.  

2) Semester adalah satuan waktu kegiatan kuliah dan 

atau kegiatan terjadwal lainnya di perguruan tinggi 

selama 16 minggu, termasuk  dua minggu kegiatan 

penilaian.  Minggu efektif satu tahun akademik 

meliputi jumlah minggu untuk kegiatan 

pembelajaran dalam waktu: Semester Ganjil dan 

Semester Genap. Jeda antar semester adalah 

waktu tanpa kegiatan pembelajaran secara resmi 

atau terjadwal di antara Semester Ganjil dan 

Semester Genap. Hari-hari libur terdiri atas: libur 

nasional, libur keagamaan, dan libur khusus. 

3) Masa ujian dalam rangka kegiatan pembelajaran di 

perguruan tinggi meliputi: 

a) Ujian tengah semester dilaksanakan pada 

pertengahan semester; 

b) Ujian akhir semester dilaksanakan pada 

minggu terakhir semester; 

c) Ujian  kualifikasi/komprehensif  dilaksanakan 

pada perkuliahan semester II; 

d) Ujian proposal diklaksanakan setelah  lulus 

ujian kualifikasi;  
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e) Ujian kelayakan disertasi dilakukan setelah  

selesai proses penelitian sebelum ujian 

tertutup.  

f) Ujian tertutup dan terbuka dilaksanakan pada 

akhir proses pembelajaran  Prodi Doktor; 

g) Ujian adalah salah satu bentuk tes kemampuan 

untuk mendapatkan informasi tentang tingkat 

kemampuan peserta didik dalam pencapaian 

kompetensi yang telah ditetapkan; dan  

h) Dimungkinkan dikembangkan bentuk 

assessment  atau pemeriksaan dan penilaian 

berkala yang berlangsung dalam proses 

pembelajaran (penilaian proses), sehingga tidak 

ada jadwal ujian tengah semester maupun 

akhir semester. Dalam hal ini proses evaluasi 

dan pembelajaran merupakan kegiatan yang 

tidak dipisahkan dan dilakukan selama satu 

semester (penilaian proses dan hasil secara 

bersama), sesuai dengan kompetensi yang telah 

ditetapkan.  

4) Program Doktor dapat menyelenggarakan kegiatan 

yang diprogramkan secara khusus di luar program 

pembelajaran tanpa mengurangi jumlah minggu 

efektif belajar dan waktu pembelajaran, seperti 

studi banding ke perguruan tinggi lain dan atau ke 

obyek yang terkait dengan  kompetensi Prodi.  

5) Persyaratan wajib mukim bagi mahasiswa program 

doktor selama dua semester, yaitu semester 1 dan 

2. 

9.2  Sistem Kredit Semester  (SKS)  

1) Penyelenggaraan Program Doktor dilaksanakan dengan 

Sistem Kredit Semester (SKS). SKS adalah 

penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 
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satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban 

belajar peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar, dan beban penyelenggaraan program 

pendidikan.  

2) Pengertian semester adalah satuan waktu kegiatan 

kuliah dan atau kegiatan terjadwal lainnya selama 16 

(enam belas), termasuk ujian tengah semester dan 

ujaian akhir semester. 

3) SKS merupakan kesatuan proses pembelajaran yang 

saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan 

akademik yang dilaksanakan secara bertahap, 

sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk 

penyelesaian Program Studi. Penyelesaian Program 

Studi   dihitung  berdasarkan  sks yang merupakan 

ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan 

besarnya beban studi, tugas, dan pekerjaan yang 

diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.  

4) SKS ditujukan untuk: (a) mewujudkan suasana belajar 

dan pembelajaran yang memberikan kesempatan 

kepada Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan 

kemampuannya, (b) merencanakan dan mengatur 

waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan 

kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas 

bimbingan penasihat akademik, dan (c) mengukur 

beban studi mahasiswa serta beban kegiatan akademik 

dan nonakademik dosen. 

5) Satuan kredit semester (SKS) adalah beban belajar  

mahasiswa dan beban kerja dosen dalam Sistem Kredit 

Semester (SKS). Sebagai takaran  penghargaan 

terhadap beban belajar atau pengalaman belajar 

peserta didik yang diperoleh selama satu semester 

melalui kegiatan terjadwal per minggu. Perbedaan 

takaran  untuk tugas terstruktur dan mandiri 

mempertimbangkan tingkat kedalaman kompetensi 
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yang harus dicapai  untuk masing-masing program. 

Banyaknya  sks yang diberikan untuk mata kuliah 

atau proses pembelajaran lainnya merupakan 

pengakuan atas keberhasilan usaha untuk 

menyelesaikan kegiatan akademik bersangkutan. 

Dalam setiap semester, 1 (satu) SKS sama atau setara 

dengan 3 (tiga) jam beban belajar yang mencakup 

kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan 

kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) 

minggu efektif. 

6) Dalam setiap semester, 1 (satu) satuan kredit semester  

(SKS) sama dengan beban studi setiap minggu berupa 

1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan 

terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk 

kurun waktu 16 (enam belas) minggu efektif dengan 16 

(enam belas) kali pertemuan. Satu mata kuliah 

berbobot 3 (tiga) satuan kredit semester berarti sama 

dengan kegiatan studi 3 (tiga) jam tatap muka, 3 (tiga) 

jam kegiatan terstruktur, dan 3 (tiga) jam kegiatan 

mandiri selama 16 (enam belas) minggu (penjelasan 

Pasal 97 dalam PP No. 17 Tahun 2010. PP 66/2013, 

dan  PP 4/2014). 

7) Pengertian satu  SKS  untuk Program Doktor 

berdasarkan bentuk kegiatannya meliputi sebagai 

berikut. 

a. Kuliah, adalah kegiatan belajar per minggu per 

semester,  satu sks kuliah terdiri atas: tatap muka 

(50 menit), tugas terstruktur (90 menit), belajar 

mandiri (90 menit). 

b. Responsi/tutorial/seminar, adalah kegiatan per 

minggu per semester  yang  terdiri atas: tatap muka 

(100 menit) dan belajar mandiri (100 menit).  
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c. Praktikum adalah kegiatan belajar di laboratorium/ 

bengkel/studio, selama empat  jam (240 menit) per 

minggu, per semester.  

d. Praktik lapangan/kerja praktik, adalah kegiatan  

praktik di lapangan  selama 160 jam per semester 

atau 10 jam (600 menit) per minggu. 

e. Disertasi adalah kegiatan penelitian yang setara 

dengan  empat jam (240 menit) per minggu, per 

semester. 

8) Penerapan  SKS dalam mata kuliah dan kurikulum. 

Sebuah mata kuliah dengan bobot 3 sks dapat 

diartikan secara umum sama dengan 3 x 3 jam = 9 jam 

(540 menit) per minggu per semester. Bila satu 

semester 16 minggu efektif maka mata kuliah tersebut 

mempunyai bobot 16 x 9 jam atau sama dengan 144 

jam dalam satu semester. Bila pembelajaran mata 

kuliah tersebut dilaksanakan dengan 2 kali per minggu 

masing-masing berlangsung selama 9 jam, maka mata 

kuliah tersebut dapat dilangsungkan selama  144 jam: 

(2 x 9 jam) = 8 minggu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

alasan akademis, seperti digunakannya strategi 

pembelajaran  tertentu yang lebih efektif dalam 

mencapai kompetensi bila dilakukan 2 kali seminggu, 

atau dibutuhkan adanya kesinambungan belajar yang 

terkait dengan bahan kajian tertentu. 

9) Bila mata kuliah tersebut pembelajarannya dalam 

bentuk praktikum maka bobot 3 sks tersebut sama 

dengan 3 kali 4 jam kali 16 minggu atau sama dengan 

192 jam dalam satu semester. Bila praktikum tersebut 

karena pertimbangan akademis harus dilakukan 

secara berurutan, semisal misalnya 3 hari berturut-

turut setiap minggu dengan 8 jam per hari, maka 

praktikum tersebut dapat berlangsung selama  192: (8 

x 3) minggu = 8 minggu. 
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10) Bila seluruh bahan kajian dari kurikulum disusun 

dalam sistem blok, maka sks beban studi sebuah 

program pendidikan dapat dihitung dengan beban 

jam.   Misalnya bila program pendidikan S3 dengan 

beban studi  42 sks,  artinya 7  sks per semester 

selama  6 semester atau sama dengan 6 (semester) x 7 

sks  x 3 jam x 16 (minggu) =  2016 jam dalam satu 

Program Doktor. 

9.3. Beban Studi Program Doktor Pascasarjana Unud  

1) Beban studi PDIL bagi peserta yang berpendidikan  

magister (S2) sebidang  sekurang-kurangnya  47   sks, 

termasuk disertasi 28  sks, dijadwalkan  untuk  enam  

semester  dan dapat ditempuh selama-lamanya 14  

semester.  

2) Komposisi mata kuliah untuk pengembangan 

kompetensi mahasiswa dari program sebidang  adalah 

46  sks, yaitu: kompetensi  utama  31   sks  (67,39 %) 

terdiri atas disertasi dan  ujian kualifikasi, kompetensi 

pendukung 10 sks (21,74%) terdiri atas MKPD dan 

kompetensi lainnya 5  sks (10,87%) merupakan MK 

umum (filsafat ilmu 2 sks dan metodologi penelitian 3 

sks).  Mahasiswa dari program tidak sebidang  wajib 

menempuh 58  sks, terdiri atas kompetensi utama 31-

35  sks (disertasi + ujian kualifikasi + MK Wajib Prodi), 

kompetensi pendukung 6 - 10  sks  (MKPD) dan 

kompetensi lainnya  17 sks (MK umum dan MK 

matrikulasi).  

3) Kompetensi utama PDIL sekurang-kurangnya memuat  

penyusunan proposal penelitian, proses penelitian, 

seminar kemajuan/hasil  penelitian, penulisan 

disertasi, dan ujian tertutup dan terbuka.  

4) Setiap Kandidat Doktor diwajibkan untuk menulis 

paling sedikit 1 (satu)  publikasi ilmiah  bertaraf 
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internasional yang diolah dari hasil penelitian 

disertasi/karya seni/bentuk lain yang setara dari 

peserta didik yang bersangkutan, dan telah mendapat 

persetujuan   Promotor.  

 

 

9.4 Mata Kuliah pada Program Matrikulasi 

1) Kelompok mata kuliah yang bertujuan menyetarakan 

semua mahasiswa dalam dasar keilmuan bidang studi 

bersangkutan pada awal masa studi sehingga 

mahasiswa mempunyai kemampuan seimbang dalam 

mengikuti proses pembelajaran.  

2) Mata kuliah matrikulasi  diberikan pada mahasiswa 

PDIL yang berasal dari magister (S2) yang tidak 

sebidang.  

3) Maksimum beban studi yang diberikan adalah 12  sks   

dengan lama studi maksimum satu semester dan 

mengacu pada sistem kredit semester.   

4) Mata kuliah pada program matrikulasi dapat diberikan 

sebelum program dimulai atau  pada  awal program.  

5) Jenis dan jadwal mata kuliah pada program 

matrikulasi ditentukan oleh  Prodi  yang bersangkutan, 

melalui rapat koordinasi dosen pengajar Prodi,   dan 

ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana Unud. 

9.5. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) 

1) MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon 

doktor untuk bahan pendalaman kajian untuk 

disertasi dalam kaitan dengan permasalahan yang 

sedang diteliti, digunakan untuk mengidentifikasi, 

menganalisis, mengkaji, dan memecahkan masalah 

yang sedang diteliti untuk disertasi.  
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2) MKPD  ditetapkan oleh Prodi sesuai dengan rancangan 

kurikulum, dapat berupa kombinasi MK Wajib Prodi 

yang dilaksanakan sebelum ujian kualifikasi dan 

MKPD yang dilaksanakan setelah ujian kualifikasi 

(ujian praproposal), berbobot sekurang-kurangnya  10  

sks, setiap MKPD  setara dengan 2 - 3  sks. 

3) MK wajib Prodi dilaksanakan pada semester I, dan 

MKPD selambat-lambatnya semester II. 

4) Pemilihan MKPD setelah ujian kualifikasi ditentukan 

oleh mahasiswa  Program Doktor bersama Promotor. 

5)  Evaluasi  belajar   MKPD dapat berupa hasil  kajian  

sesuai dengan topik rencana penelitian disertasi yang 

diseminarkan di antara peserta didik  pada mata 

kuliah yang dipilih oleh mahasiswa bersangkutan.     

6) Komposisi MKPD dikembangkan oleh masing-masing 

Prodi, dan mengacu pada minat studi mahasiswa, serta 

rencana penelitian disertasi.  

7) Untuk mahasiswa transisi, yang belum menempuh 

ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian, MKPD 

diatur di tingkat Prodi.         

9.6. Dosen  Mata Kuliah 

1) Dosen atau tim dosen adalah pengasuh suatu mata 

kuliah sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan 

dengan SK Direktur Pascasarjana Unud atas usulan 

Koprodi dan surat persetujuan Dekan fakultas terkait. 

Kualifikasi dosen mengacu pada  Undang-undang  

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen,  Peraturan Pemerintah Nomor 37  

Tahun 2007 tentang Dosen,  UUPT 12/2012, dan 

Kepmenkowasbang No.38/KEP /MK. WASPAN/8 

/1999), yaitu tentang Ringkasan Tugas Pokok dan 

Wewenang dan Tanggung JawabJabatan Dosen 

Perguruan Tinggi dalam kegiatan Bimbingan Tesis dan 
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Disertasi. Permendikbud No. 212/U/1999 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor, dan Buku 

pedoman Beban Kerja Dosen  dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tingi (Ditjen Dikti, 

2010) 

2) Dosen PDIL berkualifikasi akademik lulusan  Program 

Doktor atau yang sederajat. Dosen memiliki kualifikasi 

akademik minimum lulusan Program Doktor yang 

serumpun (mengacu pada Lampiran V: Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara dan 

Reformasi Birokrasi  No. 46  Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur  Negara dan Reformasi Birokrasi  No. 17 

Tahun 2013  tentang  Jabatan fungsional dosen  dan 

Angka Kriditnya) 

3) Dosen tetap adalah dosen yang berasal dari dosen 

tetap Unud. Dosen tidak tetap adalah dosen Unud 

berstatus Emeritus, dan    yang berasal dari luar Unud 

dengan kualifikasi yang sama atau setara dengan 

kualifikasi dosen tetap.  

Apabila diperlukan, dapat diangkat asisten dosen. 

Tugas asisten dosen adalah membantu dosen dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di bawah tanggung 

jawab dosen bersangkutan. 

9.7. Pembimbing  Akademik, Promotor, Ko-promotor , 

dan Pakar 

1) Pembimbing Akademik (PA) ialah tenaga akademik 

yang  berjabatan Guru Besar bergelar Doktor atau 

Doktor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan 

Direktur  Pascasarjana Unud atas usulan Koprodi. 

2) Pembimbing akademik bertugas: 
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a) mengayomi dan membimbing kehidupan akademik 

sejumlah mahasiswa untuk menjadi warga 

masyarakat akademik; 

b) membimbing mahasiswa tentang hak dan 

kewajibannya; 

c) menuntun mahasiswa untuk mengatasi kesulitan 

yang dihadapinya, jika perlu dengan meminta 

bantuan  bimbingan dan konseling; 

d) menuntun pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), 

terkait dengan minat studi, dan pra-proposal  

penelitian  disertasi; 

e) menuntun perkembangan studi mahasiswa yang 

dibimbing sampai menyelesaikan ujian kualifikasi. 

3) Peserta didik wajib berkonsultasi kepada PA secara 

aktif dan teratur paling sedikit dua kali dalam setiap 

semester. Kegiatan konsultasi dicatat dalam Buku 

Kegiatan Mahasiswa yang disediakan oleh 

Pascasarjana Unud dan atau Prodi. 

4) Pelaksanaan tugas PA dalam suatu Prodi diatur oleh 

Koprodi. 

5) Promotor  ialah tenaga akademik yang berjabatan 

Guru Besar  yang  memiliki ijazah S3 dalam bidang 

ilmu yang serumpun  dengan bidang ilmu yang sedang 

diteliti/disertasi calon/kandidat doktor  (SE Dirjen 

Dikti nomor 1530/D/T/2010).  Promotor  diberi tugas 

membimbing calon doktor untuk menyelesaikan studi 

dan mencegah terjadinya plagiarisme.  Promotor  

wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-

promotor  dan sebanyak-banyaknya dua Ko-promotor. 

6) Promotor berasal dari Universitas Udayana yang 

sebidang dengan topik disertasi. Apabila dipandang 

perlu, salah satu Ko-promotor  dapat berasal dari luar 

Universitas Udayana. 
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7) Ko-promotor  ialah pendamping  Promotor  atau  

Promotor  kedua, yaitu tenaga akademik  berjabatan 

Guru Besar atau Doktor.  Ko-promotor dapat dalam 

bidang ilmu yang tidak serumpun dengan bidang ilmu 

yang sedang diteliti; diutamakan  Ko-promotor   yang 

sesuai dengan bidang ilmu yang serumpun dan berasal 

dari dosen Unud. 

8) Penentuan Promotor dan  Ko-promotor   diusulkan oleh 

mahasiswa Program Doktor,  berkonsultasi dengan 

pengelola konsentrasi dan  mendapat persetujuan 

Koprodi, selanjutnya di SK-kan oleh Direktur 

Pascasarjana Unud.    

9) Apabila  Promotor  dan/atau Ko-promotor  

berhalangan tetap, maka Koprodi berkoordinasi 

dengan Ketua Konsentrasi, mengusulkan kepada 

Direktur untuk menggantinya selambat-lambatnya 

satu bulan, terhitung mulai berhalangan tetapnya.  

Promotor  dan  Ko-promotor pengganti, wajib 

memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan 

proposal yang telah disetujui oleh Panitia Penilai 

Usulan Penelitian untuk disertasi. 

10) Selama masa studi,  Promotor dan/atau Ko-promotor   

dapat diganti dengan Promotor dan/atau Ko-promotor 

lain apabila terdapat hambatan akademik pada 

hubungan Promotor dan/atau Ko-promotor dengan 

calon doktor yang  disebabkan oleh perkembangan 

ilmu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi. 

Penggantian ini ditetapkan dalam SK Direktur  

Pascasarjana atas usulan Koprodi. Seorang Promotor 

dan/atau Ko-promotor tidak dapat diganti dengan 

Promotor/Ko-promotor lain semata-mata disebabkan 

oleh hambatan akademik pada calon doktor. 

11) Pergantian Promotor dan  Ko-promotor   dapat 

dilakukan bila terjadi pergantian topik/judul materi 
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penelitian yang dilakukan oleh kandidat doktor dengan 

mendapat persetujuan dari  Koprodi.   

12) Seorang dosen tetap yang berjabatan Guru Besar  yang 

memiliki kualifikasi S3/SpII dalam satu periode 

(semester) dapat menjadi  Promotor  maupun  Ko-

promotor untuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) 

orang calon doktor (jumlah kumulatif). 

13) Promotor  dan  Ko-promotor   bertugas dan 

bertanggung jawab sebagai pembimbing calon doktor 

dalam penelitian dan  penulisan disertasi.  Promotor  

dan  Ko-promotor   bertanggung jawab atas: 

a) penelitian dan sumbangannya terhadap 

khazanah ilmu; 

b) penguasaan teori, kedalaman  penalaran,  dan 

ketepatan metodologi; dan  

c) sistematika pemikiran dan simpulan penelitian 

calon doktor. 

14) Promotor dan Ko-promotor  secara berkala menilai dan 

melakukan evaluasi kemajuan belajar, hasil 

pendidikan dan penelitian calon doktor yang 

dibimbing. Hasil penilaian dan evaluasi oleh  Promotor  

dan  Ko-promotor   dicatat dalam Buku Kegiatan 

Mahasiswa. 

15) Pakar adalah orang yang mempunyai kompetensi di 

bidang ilmu tertentu yang oleh  Promotor  dianggap 

sangat diperlukan oleh calon doktor dalam 

mempersiapkan penelitian dan penyusunan disertasi.  

Pakar diusulkan oleh  Promotor, dan  ditetapkan oleh 

Direktur Pascasarjana atas persetujuan Koprodi. 

Seorang calon doktor sebanyak-banyaknya dapat 

memilih dua orang pakar bergelar doktor atau jenjang 

kualifikasi 9 dalam KKNI. 
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9.8.  Pendaftaran Ulang dan Pengisian KRS 

1) Pada setiap akhir semester sesuai dengan kalender 

akademik, mahasiswa wajib mendaftar ulang.  

2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang 

satu semester tidak boleh mengikuti kegiatan 

akademik. Bila tidak melakukan pendaftaran ulang 

dalam dua semester berturut-turut, status 

kemahasiswaannya dibatalkan. 

3) Mahasiswa yang mendaftar ulang diwajibkan mengisi 

KRS sesuai dengan kurikulum yang berlaku.   

4) Pengisian KRS bagi mahasiswa PDIL dilakukan sendiri 

oleh mahasiswa dengan menyusun rencana studi yang 

akan ditempuh, dengan persetujuan  PA pada 

semester I dan  II, sampai dengan  lulus ujian 

kualifikasi. Setelah lulus ujian kualifikasi pada 

semester II dan seterusnya, maka KRSnya disetujui 

oleh Promotor. Sesuai dengan kalender akademik, 

setiap semester mahasiswa harus melaporkan KRS 

kepada Koprodi  dengan tembusan kepada Ketua 

Pengelola Konsentrasi yang bersangkutan.  

5) Mahasiswa diakui sebagai peserta mata kuliah/ujian 

kualifikasi/ ujian proposal/pelaksanaan penelitian, 

seminar hasil, dan ujian akhir disertasi  apabila 

tercantum  pada KRS.   

9.9. Pembatalan dan Penggantian Mata Kuliah 

1) Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang 

mahasiswa dapat membatalkan atau mengganti mata 

kuliah yang telah tercantum  dalam KRS.   

2) Pembatalan atau penggantian mata kuliah harus 

dengan persetujuan  PA sebelum ujian  kulaifikasi  dan 

Koprodi yang bersangkutan.  Persetujuan Promotor  

dan Koprodi bila sudah ujian kualifikasi. Bobot kredit 
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mata kuliah pengganti sama atau lebih kecil daripada 

bobot kredit mata kuliah yang diganti. 

3) Pembatalan dan penggantian mata kuliah dilakukan 

dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada 

akhir minggu kedua dari semester yang sedang 

berjalan. 

9.10. Cuti Akademik 

Seorang mahasiswa dapat mengajukan cuti 

akademik dengan alasan tertentu yang dapat diterima. 

Prosedur dan ketentuan cuti  akademik adalah sebagai 

berikut. 

1) Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada 

Koprodi atas persetujuan penasihat akademik. 

Selanjutnya, Koprodi meneruskan permohonan 

tersebut ke Pascasarjana Unud untuk selanjutnya  

diajukan ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan 

Masyarakat. 

2) Permohonan cuti akademik disampaikan sesuai 

dengan kalender akademik Unud. 

3) Cuti akademik maksimum diberikan dua semester 

kumulatif.  

4) Selama cuti akademik yang bersangkutan tidak 

membayar SPP. 

5) Waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam 

lamanya masa studi (14 semester). 

6) Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu 

cuti akademik berakhir. Dengan melapor ke Biro 

Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat 

paling lambat dua minggu sebelum pembayara SPP 

semester berikutnya. 

7) Selama cuti akademik, yang bersangkutan tidak 

diperkenankan melaksanakan kegiatan akademik. 
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8) Apabila dalam dua semester setelah cuti akademik 

yang bersangkutan tidak mendaftar kembali, maka 

haknya sebagai mahasiswa dinyatakan gugur. 

9) Mahasiswa penerima beasiswa  BPP-DN dari 

Mendikbud tidak diperkenankan mengambil cuti 

akademik selama masih mendapat beasiswa. 

10) Izin cuti akademik ditembuskan kepada Promotor dan 

Ko-promotor.  

9.11. Pengunduran Diri dari Mengikuti Mata Kuliah 

1) Mahasiswa diperbolehkan mengundurkan diri dari 

satu mata kuliah atau lebih yang diprogramkan pada 

KRS apabila mahasiswa yang bersangkutan dapat 

memberikan alasan dengan bukti yang kuat untuk 

diterima oleh PA atau Promotor bila setelah lulus ujian 

kualifikasi. 

2) Permohonan mengundurkan diri  mata kuliah diajukan 

lewat PA, Koprodi, dan Direktur Pascasarjana,  paling 

lambat satu bulan sebelum ujian akhir semester 

dilaksanakan. 

9.12. Gagal Studi 

1) Gagal studi diputuskan oleh Rektor atas usul Direktur 

Pascasarjana Unud dengan pertimbangan Koprodi. 

2) Peserta didik, calon doktor, atau promovendus 

dinyatakan gagal studi apabila: 

a) Melanggar ketentuan administrasi, antara lain 

tidak membayar biaya pendidikan dua semester 

berturut-turut; 

b) Tidak berhasil melewati tahap-tahap akademik 

yang telah ditentukan (tidak lulus ujian 

kualifikasi  dua kali); 

c) Melanggar ketentuan norma dan etika 

akademik yang berlaku; 
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d) Melakukan plagiat, replikasi, memanipulasi 

data selama masa studi, atau pelanggaran berat 

etika, norma  akademik lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan    

akademik yang berlaku di Unud;  

e) Melakukan pelanggaran hukum berat (ancaman 

pidana  lima  tahun lebih); dan 

f) Melewati masa studi yang telah ditentukan.  

9.13.   Transfer  Mata Kuliah  

1) Transfer mata kuliah  program pendidikan merupakan 

pengakuan atas substansi bobot  sks dan kualitas 

nilainya yang diperoleh  dari program pendidikan 

terdahulu oleh mahasiswa yang memasuki program 

pendidikan baru yang sebidang.    

2) Transfer mata kuliah  program pendidikan dapat 

dilakukan sebagai berikut. 

a) Dari dan ke program pendidikan dalam jenis 

pendidikan yang sama. 

b) Dari program pendidikan profesi ke program 

pendidikan akademik.  

3) Transfer dari program pendidikan profesi ke program 

pendidikan akademik hanya dapat dilakukan untuk  

program pendidikan yang sebidang.   

4) Transfer mata kuliah program pendidikan mengacu 

kepada kurikulum  Prodi pendidikan  baru  yang 

sebidang. 

5) Transfer mata kuliah program pendidikan 

diselenggarakan oleh program pendidikan yang baru 

dimasuki yang sebidang.  
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9.14. Perpindahan dan Penyetaraan/Pindah Perguruan 

Tinggi  

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan sebagai berikut. 

1) Mahasiswa dapat pindah  dari   Pascasarjana Unud ke 

perguruan tinggi  lain, dan  dari Prodi ke prodi lain, 

baik dari luar unud, maupun di lingkungan Unud pada 

program pendidikan yang sama, terakreditasi minimal 

setara dan memenuhi SNPT  dan KKNI.  

2) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti 

pendidikan tinggi di Unud setelah melalui penyetaraan.  

3) Dalam perpindahan antarperguruan tinggi dapat 

diselenggarakan  transfer mata kuliah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

4) Perpindahan mahasiswa dari luar unud   harus 

menempuh syarat minimum yang ditetapkan  oleh  

Pascasarjana Unud. 

5) Perpindahan  hanya dapat dilakukan sebelum 

melakukan proses penelitian untuk disertasi.  

Mahasiswa pindahan harus menempuh ujian 

kualifikasi di Prodi  baru Pascasarjana  Unud.     

6) Perpindahan mahasiswa dilakukan melalui 

penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran. 

7) Penyetaraan capaian pembelajaran dilakukan dengan 

pengakuan pembelajaran lampau. 

8) Capaian pembelajaran  yang diperoleh melalui 

pendidikan non-formal dan/atau pengalaman kerja 

dapat diakui  dan diberi bobot  sks oleh  Unud sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

9) Pengakuan capaian pembelajaran dilakukan dengan 

pengakuan  pembelajaran lampau. 

10) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti  

Pendidikan  Program Doktor di Pascasarjana Unud 

setelah melalui penyetaraan.  



 

Buku Pedoman Akademik PDIL        89 

 

 

11) Dalam perpindahan antarperguruan tinggi (dari luar 

Unud) mahasiswa diwajibkan menempuh beban belajar  

dan kegiatan pembelajaran  pada perguruan tinggi 

yang baru (Unud)  dalam rentang waktu minimal telah 

memperoleh MK umum, dan MK wajib Prodi/MKPD, 

serta belum melaksanakan penelitian untuk disertasi. 
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BAB X 

DOSEN PDIL 

 

Tabel 1. Dosen Pengampu Mata kuliah dan Kompetensinya  

No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 
Lahir 

Jabatan 
Akademik 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan 
S1, S2, S3  

dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Prof. Ir. Made 
Sudiana 
Mahendra, 
MAppSc, PhD 

000211
5602 

2-11-
1956 

Guru 
Besar 

Prof. Ir. 
MAppSc, 
PhD 

S1: 
Universitas 
Udayana 

Teknik 
Pertanian 

S2: University 

of New South 
Wales, 
Australia 

Ilmu dan 

Teknologi 
Pangan 

S3: University 
of New South 
Wales, 
Australia 

Ilmu dan 
Teknologi 
Pangan 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2 Prof. Dr. Ir. I 
Putu Gede 
Ardhana, 
M.Agr.Sc, SH. 
*** 

000211
4904 

02-11-
1949 

Guru 
Besar 

Prof.Dr. 
Ir. 
MAgrSc 

S1: 
Universitas 
Mulawarman 

Kehutanan 

S2: Kyoto 

University 

Forest Ecology 

S3: Kyoto 
University 

Forest Ecology 

3 Prof. Dr. Ir. I 
Wayan Windia, 

SU. *** 

001512
4902 

15-12-
1949 

Guru 
Besar 

Prof. Dr. 
Ir. SU 

S1: Sosial 
Ekonomi 

Pertanian 
Universitas 
Udayana 

Sosial Ekonomi 
Pertanian. 

S2: Sosial 
Ekonomi 
Pertanian, 
Universitas 
Gajah Mada 

Sosial Ekonomi 
Pertanian. 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S3: Ilmu 
Pertanian, 
Universitas 
Gajah Mada  

Teknik 
Pertanian. 

4 Prof.Dr.Ir. Made 

Antara, MS.  *** 

002512

5402 

25-12-

1954 

Guru 

Besar 

Prof. Dr. 

Ir. MS 

S1: 

Universitas 
Udayana 

Ekonomi 

Pertanian 

S2: 
Universitas 
Gadjah Mada 

Ekonomi 
Pertanian 

 

 

S3: Institut 
Pertanian 
Bogor 

Ekonomi 
Pertanian 

5 Prof. Dr. A.A. 

Ngurah Anom 
Kumbara, MS. 

195714

0206 

14-2-

1957 

Guru 

Besar 

Prof. Dr. 

MS 

S1: 

Universitas 
Udayana 

Antropologi 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

*** 

 
S2: 
Universitas 
Indonesia 

Antropopologi 
Kesehatan 

S3: 

Universitas 
Gajah Mada 

Antropologi 

6 Prof.Dr.Ir.Syams
ul Alam 
Paturusi,MSP. 
*** 

000605
5703 

6-5-
1957 

Guru 
Besar 

Prof. Dr. 
Ir. 

MSP 

 

S1: Arsitektur, 
Universitas 
Hasanuddin 

Arsitektur 

S2: 

Perencanaan 
Wilayah dan 
Kota, Institut 
Teknologi 
Bandung 

Urban 

Planning/Peren
canaan Kota 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S3: IRSAM – 
Universite de 
Pau et des 
Pays de 
l’Adour, 
Prancis 

Regional 
Planning/Peren
canaan 
Wilayah 

7 Prof. Dr. Ir. I 

Wayan Suarna, 
M.S. *** 

001905

5905 

19-05-

1959 

Guru 

Besar 
(Prof) 

Prof. Dr. 

Ir., MS. 

S1: Fakultas 

Peternakan 
Universitas 
Udayana 
Denpasar 

Nutrisi dan 

Makanan 
Ternak 

S2: Ilmu 
Tanaman 
Pascasarjana. 
Universitas 
Padjadjaran 
Bandung 

Ekofisiologi 
Tanaman 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S3: Ilmu 
Ternak 
Pascasarjana. 
Universitas 
Padjadjaran 
Bandung 

Ilmu Nutrisi 
Ternak 

8 Prof.Dr.Ir I 

Wayan Sandi 
Adnyana, MS. 
*** 

000910

5902 

9-10-

1959 

Guru 

Besar (***) 

Prof. Dr. 

Ir, MS. 

S1, Fak. 

Pertanian 
Universitas 
Udayana 

S1, Ilmu Tanah 

S2: Institut 
Pertanian 
Bogor  

S2,  Konservasi 
Tanah dan Air 
dan 
Pengelolaan 
DAS 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S3: Chiba 
University, 
Jepang 

S3, Konservasi 
Tanah dan Air 
dan 
Penginderaan 
Jauh 

9 Prof. Dr. Ir. I 

Gede 
Mahardika, MS. 
*** 

001803

6001 

18-3-

1960 

Guru 

Besar 

Prof. Dr. 

Ir. MS 

S1: 

Universitas 
Udayana 

S1: Peternakan  

 

S2: Institut 
Pertanian 
Bogor 

S2: Peternakan 

S3: Institut 

Pertanian 
Bogor 

S3: Peternakan 

10 Prof. Ir. I  
Wayan Arthana, 
MS, PhD. *** 

002807
6002 

28-7-
1960 

Guru 
Besar 

Prof. Ir., 
MS, PhD. 

S1: Institut 
Pertanian 
Bogor 

Ekologi 
Perairan 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S2: Institut 
Pertanian 
Bogor 

Ekosistem 
Perairan 
Pesisir 

S3: University 

of Reading, 
Inggris 

Ekologi Danau 

11 Prof. Ir. I Gusti 
Bagus  Sila 
Dharma, MT, 
PhD. *** 

001504
6104 

15-4-
1961 

Guru 
Besar 

Prof. Ir. 
MT, PhD 

S1: 
Universitas 
Udayana 

Sumberdaya 
Air 

S2: 

Universitas 
Gadjah Mada  

Sumberdaya 

Air 

S3: Dalhousie 
University, 
Kanada 

Sumberdaya 
Air 

12 Prof. Dr. I 
Nyoman Darma 
Putra,M.Litt.  

000512
6103 

5-12-
1961 

Guru 
Besar 
(Prof) 

Prof. Dr. 
M.Litt  

S1 : 
Universitas 
Udayana 

Sastra 
Indonesia 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

*** S2 : University 
of Sydney 

Indonesian 
Literature 

S3 : University 

of Queensland 

Indonesian 

Literature 

13 Prof. Dr. Ir. I 
Nyoman Rai, 
M.S. *** 

001505
6303 

15-5-
1963 

Guru 
Besar 

Prof. Dr. 
Ir. M.S 

S1: 
Universitas 
Udayana 

S1: Agronomi  

 

S2: Institut 
Pertanian 

Bogor 

S2: Agronomi 

S3: Institut 
Pertanian 
Bogor 

S3: Agronomi 

14  

Prof. Dr. I 

Wayan Budiarsa 
Suyasa, MS. *** 

 

000306

704 

 

3-3-
1967 

Guru 
Besar 

Prof. Dr. 
Ir. MS 

S1: 
Universitas 
Udayana 

Kimia 
Lingkungan 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S2: Institut 
Pertanian 
Bogor 

 

Pencemaran 
Lingkungan 

S3 : Institut 
Pertanian 
Bogor 

Pencemaran 
Lingkungan 

15 Prof. Dr. Ir. I 
Wayan Nuarsa, 
M.Si. *** 

001105
6805 

11-5- 
1968 

Guru 
Besar*** 

Dr. Ir. 
M.Si. 

S1 = UNUD, 
Bali 

Ilmu Tanah 

S2 = UGM 
Yogyakarta 

Penginderaan 
Jauh dan SIG 

S3 = Chiba 
University 
Japan 

Environmental 
Remote 
Sensing 

16 Dr. Ir. I Made 

Adhika, MSP. 
*** 

003112

5962 

31-12-

1959 

Lektor 

Kepala 

Dr. Ir. 

MSP 

S1: 

Universitas 
Udayana 

Ruang dan 

Lingkungan 
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No 
Nama Dosen 

Tetap(1) 

 

NIDN(2) Tgl. 

Lahir 

Jabatan 

Akademik 

Gelar 

Akademik 

Pendidikan 

S1, S2, S3  
dan Asal PT(3) 

Bidang 

Keahlian 
untuk Setiap 

Jenjang 
Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S2: 
Universitas 
Gadjah Mada  

Ruang dan 
Lingkungan 

S3: 

Universitas 
Udayana 

Ruang dan 

Lingkungan 

17 Dr. Ir. I Wayan 
Diara, M.S. *** 

003112
5960 

31-12-
1959 

Lektor 
Kepala 

Ir. 

M.S. 

Dr.  

S1: 
Universitas 
Udayana, 
Denpasar 

Ilmu Tanah 

S2: 

Universitas 
Gadjah  Mada, 
Yogyakarta 

Pengelolaan 

Tanah dan Air 

S3: 
Universitas 
Udayana, 
Denpasar 

Pengelolaan 
Sumberdaya 
Lahan dan Air 
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18 Dr. Ir. I Made 
Sudarma, MS. 
*** 

002807
6001 

28-7- 
1960 

Lektor 
Kepala 

Dr. Ir. MS S1: Sosek 
Pertanian, 
Unud  

Sosek 
Pertanian 

S2: Ekonomi 

Pertanian, IPB 

Ekonomi 

Pertanian 

S3: Ilmu 
Ekonomi, 
Unud 

Ekonomi 
Lingkungan 

19 Dr. Drs. Ida 

Bagus Gde 
Pujaastawa, 
M.A. *** 

001811

6207 

 

18-11-

1962 

 

Lektor 

Kepala 

Dr.,Drs., 

M.A. 

S1 Antropologi 

Univ. Udayana 

S1 Antropologi 

 

S2 Antropologi 
Univ. 
Indonesia 

S2 Antropologi 

 

S3 Kajian 

Budaya Univ. 
Udayana 

S3 Kajian 

Budaya 

20 Dr. Ir. Anak 
Agung Putu 
Agung 

000203
6503 

2-3- 
1965 

Lektor Dr. Ir. 
M.Sc 

S1: Institut 
Pertanian 
Bogor 

Teknologi 
Pertanian 
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Suryawan W, 
M.Sc. *** 

S2: Grifith 
University, 
Australia 

Manajemen 
Lingkungan 

S3: Queenslad 

University 

Perencanaan 

Wilayah 

21 Dra. Ni Luh 
Watiniasih, 
M.Sc., Ph.D. *** 

000906
6608 

9-6-
1966 

Lektor 
Kepala 

Dra. 

M.Sc. 

Ph.D. 

S1: Biologi, 
Universitas 
Airlangga, 
Surabaya 

Perilaku ekologi 
dan interaksi 

S2:  Biologi, 

Flinders 
University of 
South 
Australia, 
Adelaide, 
South 
Australia 

Perilaku ekologi 

dan 
evolutionary 
biology 
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S3: Biologi, 
Monash 
University, 
Victoria, 
Australia 

Perilaku ekologi 
dan 
evolutionary 
biology 

22 Ir. Ida Ayu 

Astarini, MSc, 
PhD. *** 

002703

6809 

27 

Maret 
1968 

Lektor 

Kepala 

Ir. MSc. 

PhD 

S1: Institut 

Pertanian 
Bogor 

Hortikultura 

S2: The 
University of 
Western 
Australia 

Hortikultura 

S3: The 

University of 
Western 
Australia 

Bioteknologi, 

23 I Gede 
Hendrawan,S.Si
.,M.Si.,Ph.D. *** 

002404
7906 

24 April 
1979 

Lektor S.Si., 
M.Si., 
Ph.D 

S1: 
Universitas 
Udayana 

Biofisika 
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S2: 
Universitas 
Udayana 

Ocean Remote 
Sensing 

S3: 

Yamaguchi 
University, 
Jepang 

Coastal 

Modeling 

24 I Wayan Gede 
Astawa Karang., 
S.Si., M.Si., 
Ph.D*** 

001105
8305 

11 Mei 
1983 

Lektor S.Si., 
M.Si., 
Ph.D 

S1: 
Universitas 
Udayana 

Fisika 

S2: 

Universitas 
Udayana 

Ilmu 

Lingkungan 

S3: The Chiba 
University 

Environmental 
Remote 
Sensing 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB II
	KEUNGGULAN DAN KARAKTERISTIK
	PDIL PPS UNUD
	BAB III
	VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN
	3.1  Visi

	BAB IV
	SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU
	BAB V
	KURIKULUM
	BAB VI
	PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DOKTOR, PROSES PELAKSANAAN DAN PERSYARATAN KELULUSANNYA

