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KATA PE~GA:-;TAR

Oalam Pcdoman Pcnyelenggaraan Pendidikan Uni\crsitas Pcndidikan
Indonesia dinyatakan antara lain tentang penyelenggaraan Program
Pendidikan Doktor Jalur Penelitian di SPs UPI. Pedoman ini disusun
uotuk memberikan penjelasan lebih rinci serta arahan teknis mengenai
bcrhagai aspek berkcnaan dengan pcnyelenggaraan program pcndidikan
tersebut. Komponen yang diuraikan di dalum pedoman diantaranya
adalah penerimaan mahasiswa. masa studio pembimbingan.
karakteristik disertasi, serta proses pcnjaminan mulu. ulltuk memastikan
bahw3 penyelenggaraan program ini sesuai dcngan tujuan.

Mudah-rnudahan pedoman ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh
semua pihak terkait penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur
Penelitian di Sekolah Pascasarjana Uni ••..ersitas Pendidikan Indonesia.

~-~ /
~yrof;i--L/ aya S.Kusumah. M.Sc .. Ph.D. it.
spNIPI5109221983031003 '"
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I'ERATURAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDlDlKAN INDONESIA

Nomor; 0555/UN40.8/HK/20 16

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM

PENDIIlIKAN DOKTOR JALUR PENELITIAN
SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

IlEI'"GAN RAIIMAT TUHAN YANG MAliA ESA
IlIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA,

Menimhang

Mengingat

a. bahwa untuk memberikan pcnjelasan yang
lebih rinci dan penjabaran Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Universitas
Pendidikan Indonesia TaluJn 2015.
khususnya tentang penyelenggaraan
Program Pendidikan Doktor Jalur Penclitian
di Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia. peflu dibuat
Pctunjuk Teknis Program Pendidikan
Doktor Jalur Penelitian Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan
Indonesia:

b. balm'a berdasarkan pcrtimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a. peflu
menctapkan Peraturan Direktur tentang
Petunjuk Teknis Program Pendidikan
Doktor Jalur Penelitian Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan
Indonesia;

I. Undang-Undang Nomor 20 Tahlln 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Repliblik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nornor 430 I);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerinlah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 4\, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah
Kedua Kalinya dengan Pcraturan
Pemerinlah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemcrintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Pcrgurllan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
2014 teotang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 5509):

6. Peratllran Pemerinlah Nomor 26 Tahun
2015 tcnlang Bentuk dan Mckanisme
Pendanaan Perguruan Tinggi Ncgeri Badan
Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tenlang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 24):
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9.

8. P~raturan M~nteri Riset. Tekonologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
lenlang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;
Peraturan Majelis Wati Amanat Nomor
03fPERIMWA UPII2015 lentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahlln 2014 tentang Statllta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Majelis Wali
Amanal Nomor 06/PERIMWA UPI/20 15
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2014 ten tang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia;

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor
08/PERlMW A UPII20 15 tentang Penetapan
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas
P~ndidikan Indonesia 2016-2020;

II. Keplitusan Majelis Wali Amanat Nomor
10/KEP/MWA UPI/20lS tentang
Pemberhentian Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Masa Bakti 20 I0-
2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Masa Bakti 20 IS.
2020,

12. Peraturan Rektor Nomor
6489/UN40/HK/20 15 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Pendidikan Indonesia;

13. Pcraturan Rektor Nomor
5805/UN40/HK/20 15 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Universitas
Pendidikan Indonesia TallUn 2015:

14. Keputusan Rektor Nomor
7066/UN40/KP/20 15 lentang Pemberhenti-
an dan Pengangkatan Direktur Sekolah
Pascasarjana Universitas Pendidikan
Indonesia;



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTOR JALUR PENELITIAN
SEKOLAII PASCASARJANA UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

Pasa1 I

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Doktor Jalur
Penetitian Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia tahun 2015 merupakan
penjabaran dari Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Universitas Pcndidikan Indonesia
Tahun 2015 yang berfungsi memherikan
penjelasan Icbih rinci serta arahan teknis
mengcnai berbagai aspek bagi civitas akademika
dan tenaga kepcndidikan berkcnaan dengan
penyelenggaraan program pendidikan Doktor
Jalur Penc1itian Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia.

Pasa12

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Doktor Ja1ur
Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal I
berbentuk buku scbagai lampiran yang
mcrupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Peraluran Direktur ini. terdiri
atas:

A. PENDAHULUAN
B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

UNIVERSITAS, SEKOLAH
PASCASARJANA/FAKULTAS, DAN
PROGRAM STUDI

C. PERSYARATAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR JALUR
PENELITIAN

D. MASA STUDI, REGISTRASI, DAN
STATUS MAIIASISWA
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E. TIM PROMOTOR DAN PROSES
PEMBIMBINGAN

F. UJIAN PROPOSAL
G. PELAKSANAAN PENELITIAN

DISERTASI
H. REVIU KEMAJUAN STUDI
J. PENULISAN D1SERTASI
J. PUBLIKASIILMIAIl DAN HAK

CIPTA
K. UJIAN D1SERTASI
RUJUKAN

Pasal 3

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Doktor Jalur
Pcnelitian Sekolah Pascasarjana Universitas
Pendidikan Indonesia berlaku untuk I (satu)
tahun akademik dan jika dipandang perlu dapal
direvisi scsuai dengan tunlutan perkembangan
ilmu pcngetahuan. teknologi. seni, dan budaya.
serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tang.gal
ditetapkan.

,- I
~_Prof. ~YlYavaS. Kusumah. M.Sc .. Ph.D.
S P NIP , 909221983031003
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A. I'ENDAHULUAN

1. Program Pendidikan Doktor Jalur Penclitian
(Doctor by Re!'e(lrch)
Program pendidikan Doktor Jalur Penelitian (Doclor hYMresearch)
merupakan program pendidikan doktor yang kelulusan
mahasiswanya scpenuhnya didasarkan pada disertasi yang
ditulisnya. Namun. mahasiswa masih diharuskan mcngikuti dan
lulus dalam mata kuliah Landasan Pedagogik (bagi yang belurn
mengambilnya pada program 52), Metadologi Penclilian Lanjutan,
dan 2 mala kuliah yang terkait dengan topik kajian risel mahasiswa
(sesuai rekomclldasi Promotor) yang tidak dihitung kreditnya.
Mala kuliah lain dapat diambil oleh mahasiswa scsuai kebutuhan
dengan seijin promotor. dCllgan mckanisme perkuliahan sit-ill.
Semua mata kuliah tersebut harus diselesaikan oleh mahasiswa
pada tahap percobaan (Probationary) pada semester pcrtama atau
paling lambat pada semester kedua. untuk kemudian dilanjutkan
pada tahap penyelesaian disertasi (tahap kandidatur selama 5-9
semester. Mengingat karakteristik programnya. Program
Pendidikan Doktor Jalur Penelitian hanya menerima mahasiswa
yang berlatar helakang pendidikan sebidang.

Gelar Doktor Jalur Penelitian mengindikasikan bahwa penerima
gelar terse but telah melakukan penelitian yang substansial. orisinal
dan telah melaporkannya di bawah bimbingan akademik yang
intensif dan komprehensif dalam lingkungan penelitian yang
kondusif selama kurun waktu yang tclah ditentukan, yakni 3-5
tahun.

2. prom Lulusan Doklor .Jalur Penelitian
Luillsan Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian di Sekolah
Pascasarjana UPI diharapkan mempunyai karakteristik sebagai
berikul.
a) Unggul secara akademik.
b) Mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidangnya.
e) Memiliki kemampuan meneliti yang handa!'
d) Mampu bemdaptasi dalam perbedaan budaya.
e) Menjadi masyarakat dunia yang aktif dan produktif
Selain itu, lulusan Program Pendidikan Doktor Jalur Pcnelitian
Sekolah Paseasarjana UPI juga diharapkan mempunyai profit
sebagai bcrikut.
a) Memiliki kcmampllan yang tinggi dalam mengll1lSlaSI

penelitian dan merul11l1skan pertanyaan penelitian. handal



dalam mengcvaluasi dan mensintcsis literatur berbasis
penclitian.

b) Memiliki pel1lahaman yang sangat tinggi terhadap nonlla
disiplin ilmu dan ffiultidisiplin i1mu serta berbagai pandangan
yang relevan dengan bidang yang dikaji.

c) Mcmiliki kemampuan dalam mengatasi masalah secara cermat
dan tleksibilitas dalam hal pendckatan tcrhadap scbuah teori.

d) Mcmiliki kemampuan yang kuat dalam mendesain, mclakukan,
dan mclaporkan pcnelitian yang merupakan karya orisinal dan
sesuai dcngan kekinian.

e) Memiliki kemampuan menganalisis secara krilis dalam
lingkungan disiplin ilmu yang terus mencrus berubah dan
berkembang.

f) Memiliki kcmampuan untuk menyebarkan hasil penelitian baik
secara lisan maupull tertulis. kepada berbagai kelampok
pendcngar atau pembaca.

g) Memiliki kapasitas dan integritas untuk bekerja sama dan
menghargai kontribusi dari sesama peneliti dan ahli.

h) Menunjukkan rasa hormat terhadap kcbenaran dan integritas
intclektual, serta terhadap etika penelitian dan keahlian.

i) Menunjukkan pemahaman terhadap relevans; nila; hasil
pCllclitian dengan kcbutuhan masyarakat nasional dan
intemasional.

n. PERAI' DAN TANGGUNG JA WAn UNIVERSITAS,
SEKOLAH rASCASAR.JANA/FAKULTAS,
DAN PROGRAM STUD I

I. Peran dan Tanggung .'awab Universitas
Universitas berpcran dan bertanggung jawab untuk melakukan
hal.hal bcrikut.
a) Mcnetapkan regulasi yang melandasi pcnyelcnggaraan

Program Pendidikan Doktor Jalur Pcnclitian.
b) Membcrikan bukti kclulusan (ijal"..ah) kcpada mahasiswa

yang tclah mcnyelcsaikan Program Pendidikan Doktor Jalur
Pcnclitian dan mcmcnuhi pcrsyaratan sebagaimana yang
telah ditetapkan.

2. Peran dan Tanggung Jawab Sckolah Pascasarjana
dan Fakultas
Sekolah Pascasarjana dan Fakultas bcrperan dan hcrtanggung
jawab untuk melakukan hal.hal sebagai bcrikut.

2



a) Memastikan bahwa mahasiswa yang diterima dalam
program ini aktif dan memcnuhi persyaratan akadcmik yang
ditentukan.

b) Menjaga kualitas probrram Doktor Jalur Penelitian dengan
eara memonitor kemajuan belajar mahasiswa.

c) Memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa. terrnasuk
menyiapkan ruang kerja dan sumber literatur yang memadai.

d) Menginfonnasikan peluang dan persyaratan untuk
mempcroleh beasis\\'a kepada mahasiswa.

e) Menjaga kualitas diserta<;j melalui Komisi SPs. Komisi SPs
berperan untuk menjamin kualitas disertasi yang ditulis oleh
mahasis\\'a. Komisi SPs memberi penilaian apakah disertasi
yang ditulis oleh mahasiswa sudah layak untuk diuji atau
belum. Disertasi akan diuji hanya jika telah dinyatakan
layak oleh Komisi SPs.

f) Menetapkall tim promotor dan pcngUJl dCllgan
mempertimbangkan usulan Kaprodi.

g) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi setiap
semester bersama dengan KaprodilKadep.

h) Menyelcnggarakan ujian disertasi. menyampaikan hasil
luian disertasi. dan mcngurnumkan kelulusan.

untuk
untuk

komitmen sctiap mahasiswa
penelitian dan menu lis disertasinya

3. Peran dan Tanggung .Jawab Program Studi
atau Ilepartemen
Program Studi atau Departcmen bcrtanggungjawab atas hal-hal
berkenaan dengan mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur
PCllelitian dan hal-hal berkenaan dcngan komunikasi dengan
Sekolah Pascasarjana atau Fakultas. Hal-hal yang menjadi
tugas dan tanggung jawab Program Studi/Departemcn adalah
sebagai berikut.
a) Bersama SPs. KaprodilKadep mcmastikan bahwa

mahasiswa yang diterima dalam program ini memenuhi
persyaratan akadcmik yang tclah ditcntukan.

b) Mcmastikan bahwa ealon tim promotor memiliki minat dan
kcahlian dalam mctodc penclitian serta bidang kcilmuan
yang relevan dcngan topik yang akan ditcliti olch calon
mahasiswa.

c) Menginfonnasikan ekspeklasi Program StudV Departemen
serta Sekolah Paseasarjana dan Universitas terkait praktek
penelitian serta standar kualitas pcnclitian kepada
mahasiswa.

d) Menekankan
mengerjakan

3



mahasiswa melaksanakan
dcngan peraturan yang

menghindari terjadinya kelambatan baik datam proses
penelitian mallplln pcnulisan disertasi.

e) Menginformasikan setiap tahap yang harus dilalui, lillie

frume, proses bimbingan. dan fasililas yang dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mcrcka mcngikllti
program Doktor Jalur Pcnelitian.o Memonitor dan mclaporkan kemajuan studi mahasiswa
secara teratur selama masa stlldi mahasiswa kepada
Pimpinan Sekolah Pascasarjana setiap akhir semester.
Monitoring dilakukan melalui koordinasi dengan para
pcmbimbing.

g) Menycdiakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif
bagi mahasiswa untuk mengikuti bcrbagai kegiatan
akademik sepcrti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah.

Il) BCl1anggung jawab untuk menyelesaikan masalah jika
terjadi dishannonisasi antara promotor/tim promotor dan
mahasiswa. Ketua Program Studi atau Departemen mencari
pcnyelesaian masalah yang ada bcrdasarkan konsultasi
dengan SPs atau Fakultas.

i) Memast!kan bahwa sel!ap
kcwajiban akademik sesuai
diterapkan.

j) Mendorong mahasiswa untuk melakukan publ!kas! ilmiah
Uumal dan seminar) baik daJam lingkup nasionaJ mallpun
intcmasional .

.t. Pcran dan Tanggung ,Jawab Mahasiswa
Program studi dan tim promotor mcmbcrikan bimbingan dan
dukllngan kepada mahasiswa. semcntara tanggungjawab lIntlik
mengurus dan melaksanakan pcnelitian dan mempcroJeh gelar
Doktor Jalur PeneJitian sepenuhnya berada pada mahasiswa.
Mahasis\va mcmpunyai peran dan tanggung jawab scbagai
berikul.
a) Memahami peraturan Universitas, SPsiFakuhas. dan
Program Studi/Departemen serta berbagai persyaratan yang
harus dipenuhi selama masa studio

b) Memahami beberapa hal berikut.
1) Visi serta misi Program Studio
2) Hakikat dan cakupan penelitian di bidang yang ditcliti.
3) Fasilitas. termasuk perpuslakaan dan ruang baca alau
refercnsi yang tersedia di Universitas. SPs/Fakultas, dan
Program Studi.
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4) Dimensi penclitian yang dilakukan, time frame dan
waktu penyelesaian disertasi, serta tahap-tahap yang
harus dilalui sclama masa studio

5) Klialitas dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh
mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Pcnelitian.

c) Mcngagendakan. melakukan serta mendokumentasikan
pcrtemuan dcngan pembimbing secara tcratur (minimal satu
kali dalam dua minggu).

d) Sccara terus menerus menginformasikan kepada tim
promotor setiap kegiatan. kemajuan. dan bahkan masalah
yang diaJarni.

c) Mempunyai komitmen yang kuat. kerja keras dan serius
dalam mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan
dengan Program Pendidikan Doktor Jalur Penclitian.

f) Mengontrak dan mengikuti mala kuliah Landasan
Pcdagogik (bagi yang bclurn mcngambilnya di 52), Mctode
Penelitian Lanjutan, dan 2 mata kuliah terkait topik
pcnelitian yang dilakukan (dcngan rekomendasi dari
Promotor). Mata kuliah Statistika Terapan Lanjlltan dapat
diambil oleh mahasiswa yang melakukan kajian penelitian
secara kuantilatif atau yang memerlukan.

g) Melakukan sit in perkuliahan-perkuliahan tertentu untuk
memahami teori atau penelitian yang dilakukan,
berdasarkan konsultasi dengan Promotor.

11)Mencatatkan kehadiran setiap hari pada tahun pcrtama
(penulisan proposal) dengan ''jinKer R'ml" yang tclah
tersedia.

i) Memperhatikan standar penulisan disertasi yang harus
dipenuhi. Bagi mahasiswa yang menulis dalam bahasa
asing. standar pcnulisan dalam bahasa terse but harus
dipenuhi.

j) \Vaspada terhadap be<baga; bat yang bisa menghambat
penyelcsaian studi, seperti kurangnya pcmahaman terhadap
apa yang diharapkan dari program Doktor Jalur Penelitian,
kurang lepatnya pilihan topik penelitian. ketidakcocokan
antara topik penelitian dan keahlian dosen promotor,
kurangnya hubungan atau pertemuan dan komunikasi antara
rnahasiswa dan promotor. khususnya di saat-saat kritis
dalam masa penelitian.

5



C. PERSYAKATAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR JALUR PENELITIAN

Semua calon mahasiswa harus mampu l11cnunjukkan kapasitas
untuk mclakukan pcnelitian mandiri dan kemampuan untuk
mcngikuti studi di Program pcndidikan Doktor Jalur Pcnelitian.
Semua calon mahasiswa Program ini harus rnemclluhi pcrsyaratan
sebagai berikut

I. Pers:,.,aratan Akademik
a) Lulusan program Magister (terakrcditasi sekurang-
kurangnya B) melalui jaluf tesis dari perguruan tinggi yang
bereplifasi di Indonesia atau di luar negeri.

b) Mempunyai gclar Magister di bidang yang 5ama dengan apa
yang akan diikutinya di program Doktor Ja[ur Penelitian
(mempunyai Jatar bclakang pcndidikan Magister scbidang
atau linicr dcngan Program Pendidikan Doktor Jalur
Penelitian yang diambilnya).

c) Ketika mendaftar sebagai calon mahasiswa, harus sudah
mempunyai proposal yang sudah dikonsultasikan dengan
salah satu calon promotor di SPs.

d) Sebelum seleksi masuk. cal on mahasiswa harus sudah
mendapatkan rekomcndasi Jari calon promotor dcngan
pernyataan kesediaan untuk membimbing mahasiswa
terscbut. Sural pcrnyalaan kesediaan calon promotor perlu
disertakan dalam formlllir pendaftaran.

e) Mempunyai skor TOEFL alau TOEFL like minimal 500 atau
fELTS minimal 5 unluk program stlldi non Pendidikan
Bahasa Inggris dan TOEFL minimal 550 alau fELTS
minimal 5,5 untuk program studi Pcndidikan Bahasa
Inggrisllingu islik.

2. Pcrs)"aralan Administratif
a) Mendaftarkall diri sebagai cal on mahasiswa Program

Pendidikan Doktor Jalur Penelitian sesuai dengan peraturan
dan jadwal pendaftaran yang ditentukan oleh SPs.

b) Lulus selcksi masuk SPs.
c) Mahasiswa yang sudah bekerja hams mendapatkan izin dari

instansi tempat mereka bekerja dan dibebastugaskan dari
tugas installsi selama mcreka menempuh Program.
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D. MASA STUDI, REGISTRASI. DAN STATUS
MAHASISWA

1. l\lasa Studi dan Timeli"e
Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian ditempuh dengan
pcnuh \\iaktu (full lime) selama 3~5 tahun. Mahasis\va pada
program ini hams fokus dalam menempuh pendidikannya
sehingga mereka mengerjakan penelitiannya 5 hari dalam
seminggu. dan sctiap hari bekerja minimal 8 jam. Mahasiswa
Doktor Jalur Penelitian yang sudah bekerja hams mendapatkan
iZin belajar dari instansi tempat mercka bekcrja dan
dibebastugaskan selama mereka rnenempuh Program
Pendidikan Doktor Jalur PeneJitian di SPs. Aktivitas yang
dilakukan selama masa studi dapat dilihat dalam gam bar di
bawah ini.

2. Rcgist •.asi
Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur PcneJitian harus
lerdaftar di Program Studi m3sing-masing. Registrasi dilakukan
setelah mahasiswa mendapat pemberitahuan rcsmi bahwa
mereka lulus seleksi dalam ujian masuk SPs UPI. Proses
registrasi dilakukan sesuai prosedur scbagaimana diatur dalam
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI. Proses registrasi di
Program Studi digunakan sebagai aeuan untuk mengajukan SK
Tim Promotor. Selama studi di SPs. mahasisv.'a haws memberi
alamat yang bisa dihubungi kapan saja. baik nomar telepon
maupun alamat rumah. Kalau ada perubahan alamat atau nomor
telcpan. mahasiswa harus segera memberitahukan kepada star
akademik SPs.
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3. Re~istrasi Ulang
Mahasisv,:a hams melakukan registrasi ulang (sccara online)
sctiap semester. Setelah registrasi, mahasiswa menyerahkan
laporan kemajuan yang ditandatangani oleh pembimbing dan
mahasis\va kepada Kcpala Sub Bagian Akademik dan
Kemahasiswaan SPs dan Program Studio Format laporan
kcmajuan studi mahasis\' ..'a dapat dilihat di Lampiran .

.•.. Status Percohaan (Proh(l(i01U1"J~
Status Percobaan (Probationmyj adalah status ketika
mahasiswa belum mengikuti ujian proposal penelitian. Status
percobaan berlangsung alltara 6 bulan sampai dcngan 12 bulan.
Ujian proposal bisa dilakukan sete1ah mahasiswa mengikuti
program ini minimal sclama 6 bulan dan paling lama 12 bulan.

s. Status "Kandidal Doktor"
Status "Kandidat Doktor'. dipcroleh setelah hilus ujian
proposal. Mahasiswa akan mendapat sebutan ""Kandidat
Doktor'. hanya kalau mercka telah mcngikuti ujian proposal
dan dinyatakan lulus. yang berarti bah\ •..'a pcnclitian yang
diajukan bisa terus dilaksanakan.

E. TIM PROMOTOR DAN PROSES PEMBIMBINGAN

l\1ahasiswa dibimbing oleh sekurang-kurangnya dua orang
pcmbimbing yang mcmpunyai keahlian yang relevan dengan
bidang yang diteliti. Pembimbing terdiri atas Promotor, Ko.
Promotor dan Anggota Dalam kasus tertentu, mahasis\va dapat
dibimbing oleh kopromotor atau anggota promotor ekstemal.

1. Promotor
Pembimbing utama atau Promotor adalah Guru besar di
Program Studi atau Departemen yang merupakan pembimbing
dcngan track record dalam penelitiall yang rclevan dan
pcmbimbingan penclitian disertasi. Pembimbing utama
mcrupakan orang yang paling bcrtanggung jawab lerhadap
proses pcmbimbingan dari penclitian dan pellulisan discrtasi
mahasiswa (lihat pcrsyaratan promotor dalam Pcdoman
PCllyelenggaraan Pendidikan UPI2015).

2. Ko.Promotor dan Anggota
Ko-Promotor dan anggota adalah pcmbimbing yang
bekerjasama dengan promotor dan masing*masing Il1cmpunyai
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peran kedua dan ketiga setelah promotor. Ko-Promotor adalah
dosen dari Program Studi tempat mahasisv.'a terdaftar atau
dosen dari Program Studi lain di Universitas atau SPs yang
tclah memiliki track record dalam penelitian dan tclah
memiliki pengalaman melaksanakan pembimbingan disertasi
(Iihat persyaratan promotor dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan UPI2015).

3. Pembimbing Ekslernal
Pembimbing ekstemal adalah pembimbing dari luar Universitas
yang mempunyai keahlian sesuai dcngan topik penelitian,
namun keahlian tersebut tidak dimiliki oleh
prodilSPsiUniversitas. Pemilihan pembimbing ekstemal bisa
terkait pelaksanaan penelitian di luar kampus. di luar daerah.
atau di luar negeri. Pembimbing ekstemal dipilih oleh Program
Studi atas saran Promotor dan disahkan oleh Pimpinan Sekolah
Pascasarjana.

4. Proses Pembimbingan
a. Masa Pembimbingan

I) Proses pembimbingan secara tidak fomlal dimulai saat
calon mahasiswa menghubungi calon tim promotor
sebelum mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa.

2) Secara formal. proses pcmbimbingan dimulai pada
semester satu (I), bcgitu calon mahasiswa diterima
melalui seleksi rnasuk. Pembimbingan didasarkan atas
SK tim promotor yang ditetapkan oleh Dircktur SPs UPI.

3) Proses pembimbingan pada masa penyiapan proposal dan
instrumen penelitian dilaksanakan minimal setiap dua
minggu dan terjadwal.

4) Setelah implementasi penditian (kegiatan lapangan).
yang kemungkinan dilaksanakan di luar kampus,
pembimbingan dapat dilakukan secara langsung maupun
tidak langsung melalui email dan atau teknologi
komunikasi lainnya. Apabila ada pembimbing eksternal
di tempat penelitian dilakukan. kendali pembimbingan
dilaksanakan oleh pembimbing ckstcmal.

5) Setiap kegiatan pembimbingan harus terdokumentasi
dalam loghook bimbingan.

6) Setelah implementasi penelitian selesai, pembimbingan
dilaksanakan kembali di kampus. sesuai dengan
ketcntuan. minimal setiap dua minggu.
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b. Kcluhan Selama l\1asa Studi
Kcluhan mahasiswa dan faktor penyebabnya beserta alasan-
alasallnya diajukan kepada Promotor atau Program Studi
sccara tertulis, yang ditembuskan ke Pimpinan SPs.

c. bin Cuti
Izin cuti mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur
Penelitian pada dasamya sarna dengan mahasiswa jalur
lainnya, yang dialur dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan UPI 2015.

F. UJIAN PROPOSAL

I. Tujuan
Ujian proposal bcrtujuan scbagai bcrikllt.
a) Menilai kemajuan (sampai saat ujian proposal) dan kesiapan

calon kandidat untuk bisa menyetesaikan studinya.
b) MCllcntukan apakah mahasiswa telah mengembangkan

disain penelitian yang layak dan menunjukkan apakah
penelitian itu bisa diselcsaikan.

c) Mcncnlukan apakah persyaratan untuk konfirmasi kandidat
doktor tclah dipcnuhi.

2. Formal dan lsi Proposal
Proposal penelitian terdiri atas 7000-10.000 kata dan berisi hal-
hal bcrikut.
a) Pendahuluan. dengan unsur-unsur yang harus ada dalam

pendahuluan: latar bclakang, tujuan dan pcrtanyaan
penelitian. serla signifikansi penelitian.

b) Sintcsis krilis dari kajian pllstaka yang relcvan.
c) Mctooc pcnclitian serra persyaratan pcratatan yang mungkin

digunakan.
d) Ringkasan mengcnai kcmajuan sampai waktu ujian

proposal, termasuk data awal yang tclah diperoleh, dan
sumber-sumber :yang dikembangkan.

e) Jadwal yang diajukan sclama masa studio berdasarkan waktu
yang letah dilcnlllkan unluk mcnyerahkan disertasi yang
siap untuk diujikan.

f) Bibliografi (minimal 100 rcferensi, buku. artikel jumal
(minimal 60% dari jumlah referensi). artikel koran. dan
rcfcrcnsi lain yang relevan dengan topik pcnclitian.

g) Daftar seminar atau publikasi yang dilakukan selama masa
percobaan (prubutiunury).
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3. Persia pan Ujian Proposal
Ujian proposal baru bisa dilaksanakan setelah mahasiswa
dinyalakan [ulus dalam mata kuliah -mata kuliah yang
dipersyaratkan. Untuk mempersiapkan ujian proposal,
rnahasisv•.a melakukan aktivitas-aktivitas berikut.
a) Mengecek pctunjuk pclaksanaan ujian proposal.
b) Mempcrsiapkan materi presentasi dan mcmastikan kcsiapan

melakllkan prcsentasi proposal.
c). Mengecek apakah selllruh persyaratan untuk pcngajuan

ujian proposal telah dipcnuhi .

.t. Ujian Proposal
Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam ujian
proposal adalah scbagai berikut.
a) Melakukan preselllasi selama 30 men it. diikuti dengan

pertanyaan dari para pcngllji (3 orang pengllji termasuk
\Vakil dari Tim Komisi Pascasarjana dan 2 orang tim
promotor) dalam seminar yang diselenggarakan oleh
Program Studi atau Departemen selama 90 men it.

b) Memperlihatkan pemahaman yang kuat baik bcrkenaan
dengan metode pcnelitian maupun lema atau topik yang
dikajinya.

5. Hasil Ujian Proposal
Setelah ujian proposal selesai dilaksanakan. tim penguji
memberikan rckorncndasi dcngan altematif sebagai berikut.
a) Mahasiswa dapat langsung melanjutkan penelitiannya.

Status Kandidat Doktor mahasiswa bisa dibcrikan scjak
proposalnya dinyatakan layak teliti (Status kandidat doktor
ditctapkan olch Dircktur SPs melailli surat keputllsan
dircktur).

b) Mahasiswa harus menglilang ujian proposal. Mahasiswa
dapat mengikllti ujian ulang dalam paling sedikit 3 bulan
setelah ujian proposal pcnama. Apabila mahasiswa tidak
lulus pada ujian kedlla. maka yang bersangkutan
dinyatakan drop out (DO) dari program Doctor by
Research. Terhadap mahasis\\'a yang harus mengulang ujian
proposal. pcnguji mcrekomendasikan apa saja yang harus
dilakukan oleh mahasiswa selama masa pcrbaikan proposal
yang telah ditentukal1.

c) Mahasiswa lidak dapat melanjutkan Program Pendidikan
Doktor Jalur Penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa
yang bcrsangkutan tidak mcmperlihatkan kcmajuan yang
mcmuaskan. Dalam kasus ini, mahasis\va boleh memilih
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mengundurkan diri atau pindah ke jalur rcguler dcngan
sejumlah konsekucnsi yang mengiringi aturan program
doktor reguler.

G. PELAKSANAAN PENELlTIAN D1SERTASI

I. Pelaksanaan Pcnelitian
Penelitian yang dilakukan harus memperlihalkan integritas,
profesionalisme, dan kcaslian; menjamin keselamatan dan
kesejahteraan dari semua orang terkait pcnelitian; scrta
menggunakan metode dan menghasilkan penelitian yang
terbuka terhadap masukan dan krilik dan penelitian lebih
latuut.

2, Kejujuran Akademik dan Plagiarisme
Mahasiswa harus memperlihatkan kejujuran akademik dan
berupaya menghindari plagiarisme. Mahasiswa yang terbukti
melakukan plagiarisme akan dikenai sanksi sesuai dengan
aturan yang berlaku di Universitas (lihat buku etika penelitian
yang dikembangkan tim Komisi Pascasarjana UPI).

3. Data dan Catalan Pcnclitian
Mahasiswa harus menyimpan data dan catatan penelitian
dengan baik. Data rahasia harus disimpan di tempat yang aman.
Data atau catatan penclitian harus disimpan sepanjang data itu
mcrupakan sesualu yang berharga bagi pencliti sesllai dengan
persyaratan yang berlaku di Universitas atau institllsi pemberi
dana. badan hukum. otoritas hukum atau badan pemberi hak
paten. Data minimal harus disimpan selama 5 tahun sete1ah
disertasi diserahkan untuk diuji atau setelah hasil penelitian
dipublikasikan.

4. Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan
Mahasiswa harus bekerja dalam lingkungan serta keadaan yang
sehat dan aman. Mahasiswa juga harus taat pada peraturan atau
proscdur kerja yang berlaku di Prodi. SPs, dan Universitas.
Mahasiswa yang melakukan pcnelitian di laboratorillm harus
memperhatikan berbagai prosedur pcnclitian untuk mcncegah
atau mengurangi risiko bahaya dari api. ledakan, mdiasi, atau
akibat dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan mercka
sendiri dan orang lain. Mahasiswa harus melaporkan semua
bahaya atau kerusakan yang dialami kepada pembimbing.
Mahasiswa yang melakukan pcrjalanan untuk kepenlingan
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peneJitian perlu memperhatikan risiko dari pcrjalanan itu dan
mcmbahasnya dcngan pcmbimbing.

5. Bantoan Penclitian
Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian dapat
mempcrolch bantuan pcnelitian dari beberapa sumbcr, misalnya
dari Kemenristek-dikti dahlm bentuk penelitian hibah disertasi.
Mahasiswa program ini juga bisa melamar (sangat disarankan)
lIntlik mcngikuti program sandwich yang disclcnggarakall
D1KTI. yang bisa membanlu mereka menulis kajian pustaka
yang relevan dan Icngkap. sehingga mahasiswa mempunyai
pemahaman yang betul.bctul kuat tentang apa yang diteJitinya.

6. Sumber Baeaan untuk Penclitian
Sumber-sumbcr bacaan untuk kegiatan pene1itian bisa
dipcroleh di mang Prodi tempat mahasis ••••..a terdaftar sebagai
mahasiswa program Doktor Jalur Penelitian, di ruang baea
gedung SPs, atau di perpustakaan pusat. Mahasiswa juga bisa
mendapatkan berbagai sumber baeaan dari intemet dan akses
lerhadap internet yang terscdia di SPs dan Prodi. Petunjuk
untuk mengakses sumher-sumber yang terscdia dapat diperolch
di pcrpustakaan UPI.

7. Penelitian di Luar Kampus
Mahasiswa yang akan mclakukan penelitian di luar kamplls
UPI harus mengajllkan permohonan penclitian di luar kampus.
Surat pcrmohomm disetujui olch Promotor, Kaprodi, dan
Direktur SPs. Proses bimbingan dapat dilakukan melalui email
apabila diperlukan, dan pemantauan tetap dilaksanakan oleh
pembimbing. Jangka \Vaktu penclitian di luar kampus dapat
berlangsung maksimal6 bulan.

Jika mahasiswa melakukan penelitian di luar kampus lebih dari 6
bulan, diperlukan penunjukan ex/ernal supervisor (pcmbimbing
luar). yang berlokasi di tcmpat penelitian berlangsung. Apabila hal
ini lidak memungkinkan, misalnya karena lokasi penelitian yang
tidak memungkinkan penunjukan pembimbing luar. maka
pembimbing mengajukan kekecualian bcrkcnaan dengan
pcmlOhonan penunjukan pembimbing luar.
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H. REVIlJ KEMAJUAN STUDI

Reviu kernajuan studi dilakukan setiap semester. Mahasiswa harus
mengisi fonnulir kemajuan studi untuk bisa melakukan registrasi
ulang tiap semester atau melanjutkan beasiswa yang diperolehnya.
Formulir kemajuan studi bisa diperoleh di SPs dan ditandatangani
oleh Promotor dan Ketua Program SlUdi. dikirimkan ke SPs sebelum
akhir semester. Mahasiswa yang mendapat bcasiswa dari lembaga
tertentu juga perlu menulis laporan kemajuan studinya kepada
institusi pemberi beasiswa. Kemajuan studi mahasiswa juga direviu
dalam kcgiatan Postgraduate discussion yang diselcnggarakall oleh
grllp riset dari lim promotor. Setiap mahasiswa melakukan
presentasi dan mendapat masukan dari dosen dan mahasiswa tim
riset.

1. Kemajuan Studi 'yang Kurang Memuaskan
Status Kandidat Doktor bisa dihentikan oleh SPs kapan saja
bila mahasisv ..'a memperlihatkan kemajuan studi yang kurang
mcmuaskan berdasarkan rekorncndasi dari Promotor dan
Program Studi serta hasil analisis Monev SPslProdi, baik di masa
percobaan maupun di masa Kandidat Doktor, Mahasiswa bisa
mendapatkan pcringatan bahwa kcmajuan studi mereka kurang
memuaskan dalam beberapa tahap masa studi:
a) sebelum mereka mengikuti ujian proposal;
b) setelah mengikuti ujian proposal; atau
c) selama proses penulisan disertasi,
Apabila hasil moncv tidak sesuai dengan ekspektasi. SPs akan
mcngirimkan surat peringatan dan perbaikan atau persyaratan
yang harus dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah surat
peringatan ilu diterbitkan, Jika selama tiga bulan persyaratan atau
perhaikan belum dilakukan, maka SPs akan mcnghcntikan
Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian mahasis\ •...a tersebut.
Mahasiswa program ini dapat kchilangan status
kemahasiswaannya bila habis masa studinya. tidak melakukan
rcgistrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan.
mclakukan tindak pidana. dan melakukan pelanggaran-
pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor
Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5805/UN40/HK/20 15
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pcndidikan UPI Tahun 2015.
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2. Perubahan dalam Program Pcndidikan Doktor Jalur
Penelitian
Selama mcngikuti Program ini. mahasiswa dimungkinkan uotuk
melakukan atau mengalami perubahan dalam beberapa hal
scbagai berikut.
a) Perubahan arah penelitian

Pcrubahan arah pcnclitian. termasuk topik penelitian harus
diberitahukan kepada Ketua Program Studio Direktur SPs, dan
Dckan Fakultas. Pembcritahuan ini bisa dilakukan melalui
surat atau disatukan dengan laporan kemajuan mahasiswa. Oi
dalam surat pemberitahuan perlu dinyatakan apakah
perubahan arah scrta topik penelitian akan memerlukan
tambahan waktu.

b) Perubahan Pembimbing
Perubahan pembimbing dapat terjadi sebagai dampak dari
keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pcrubahan
pembimbing perlu dibicarakan dengan Program Studio
Bcrdasarkan pcmbicaraan dengan mahasiswa. Program Studi
memilih dan mengusulkan pembimbing pengganti. Perubahan
pembimbing semen tara bisa terjadi kalau pembimbing tidak
ada di tcmpat selama Icbih dari dua bulan. Pergantian
pembimbing juga dimungkinkan kalau temyata terjadi
hubungan yang kurang hamlOnis antara mahasiswa dan
pembimbing yang bisa mcngganggu jalannya penelitian
disertasi.

c) Pcrubahan Jalur Pcndidikan atau Program Studi
Mahasisv.'a bisa mengajukan permohonan untuk pindah ke
Jalur Pendidikan Doktor rcguler atau Mata Kuliah (Doc/Or by
cour.\'ework) pada program studi yang sama atau pindah kc
program studi lain bila waktu studi yang tersisa masih cukup
untuk menyelt:saikan studi dan mendapat persetujuan dari
Kaprodi yang bersangkutan. Bagi yang mati pindah ke
Program Studi lain, persetujuan juga harus diperoleh dari
Kaprodi baru yang dituju. Selanjutnya. proses perpindahan
dilakukan sesuai dengan ketentllan yang berlaku di UPI.

3. Pen~unduran Diri dari Program Pendidikan Doktor
.Jalur Penelitian
Mahasis\I ..'a Program Pendidikan Doktor Jallir Penelitian bisa
mengundurkan diri dari Jalur Penelitian SPs dengan mengajukan
permohollan pcngunduran ke SPs. Pengunduran diri dapat
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berimpJikasi pada keJuarnya yang bersangkutan dari SPs UPI
atau pindah ke jalur doctor by cuursework (harus disertai dengan
alasan rasional) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam
program lersehut.

I. PEi'iULISAN DISERTASI

1. Aturan Penulisan Disertasi
Gaya penulisan dan fonnat disertasi yang dipakai dapal dilihat
dalam Pedoman Penulisan Karya IImiah yang berlaku di
Universitas dan PetUluuk Tcknis Pcnulisan Disertasi yang
berlaku di SPs. Disertasi dituJis dalam kisaran 80.000-100.000
kata. Untuk bidang ilmu tertentu, scpcrti bidang ilmu Matematika
dan Sains, bisa kurang dari 80.000 kala (60.000-80.000 kata).

2. Pcnggunaan Bahasa Selain Bahasa Indonesia
Disertasi dapal ditulis daJam bahasa Indonesia atau bahasa asing
(Bahasa Inggris). kecuali untuk program studi pendidikan bahasa
asing yang mewajibkan disertasi ditulis daJam bahasa asing.
Mahasiswa yang menu lis disertasi selain dalam bahasa Inggris
harus menyerahkan ringkasan scbanyak 5000-6.000 kata yang
ditulis dalam bahasa Inggris ke SPs.

J. PUULlKASIILMIAH DAN HAK CIPTA

1. Kewajiban Publikasi i1miah
Mahasiswa Program pendidikan Doktor Jalur Pcnelitian wajib
melakukan publikasi ilmiah baik di khalayak akademik nasional
maupun intcmasional. Selama studio mahasiswa wajib
mclaksanakan publikasi ilmiah minimal 4 kali. dalam bentuk:
a) Satu artikel publikasi jurnal intemasional terindeks Scopus

atau yang setara
b) Satu artikel publikasijurnal nasional terakreditasi
c) Dua publikasi seminar (prosiding) dalam seminar nasional

atau intemasional.
Semua artikel publikasi ini menjadi persyaratan untuk mengikuti
ujian lahap satu.

2. Hak Cipta
Mahasiswa mempublikasikan hasil pcnelitiannya bail.:. sccara
online maupun dalam bcntuk eetak. Mahasiswa menerbitkan
hasil pcnelitiannya dcngan dosen pembimbing. Dalam penerbilan
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tersebut mahasiswa berstatus sebagai pcnulis pertal1la dan dosen
pcmbimbing sebagai penulis kedlla dan menyertakan nama
institusi. Hak Cipta penerbitan dan hak atas kckayaan intelektual
dipegang olelt UPI, sedikitnya untuk sclama 5 tahun. Mahasis\\a
dan Tim promotor dapat mengajukan danafinsentif untuk biaya
plIblikasi sesuai dellgan ketentuan yang bcrlaku di SPs.

K. V.HAN OISERTASI

1. Penilaian Disertasi oleh Komisi SPs
Sebelum ujian, disertasi yang sudah disetujui olelt pembimbing
diserahkan ke SPs sebanyak 3 buah untuk dinilai kelayakannya
olelt Komisi SPs. Setelah Komisi SPs lllcrekomendasikan
perbaikan. mahasiswa harus memperbaikinya terlebih dahulu
scbclum ujian. Perbaikan harus diperiksa kembali oleh
pembimbing dan disetujui olch KelUa Program Studio Mahasiswa
menyerahkan disertasi ke Komisi SPs selambat.lambatnya 6
bulan sebelutll habis masa studi yang bersangkutan.

2. Ujian Discrtasi Tahap 1
Oisertasi yang telah dinyatakan layak oleh Komisi SPs dan tcJah
dipcrbaiki sesuai dcngan saran dari Komisi SPs (pcrsetujuan
promotor dan komisi SPs) kemudian diproses oleh Kaprodi dan
SPs untuk pengajuan lIjian tahap I dan lIjian lahap 2 (Promosi).
Dalam ujian disertasi lim promotor tidak mengllji, ttapi tetap
hadir untuk mendampingi dan memberi penilaian. Mekanisme
ujian dilaksanakan sama seperti pada program pcndidikan doktor
jalur kuliah.

a. Pencntuan Pcnguji
I) Scmua penguji yang ditunjuk adalah pcnguji dari dalam

dan atau Juar universitas. Penguji adalah orang yang tidak
mempunyai konflik kepentingan dengan mahasis\ •...a.
pembimbing. dan/atau institusi; baik secara pribadi.
profesional. mauplln komersiaJ.

2) Penguji yang ditunjuk adalah mereka yang aktif
melakukan pcnelitian di bidang yang relevan dcngan topik
pcnclitian disertasi paling tidak dalam kurlln waktu lima
tahun terakhir.

3) Penguji harus "imparriar' (tidak memihak dan tidak bias.
baik memihak atau menentang mahasiswa).
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4) Bcrdasarkan konsultasi dengan para pcmbimbing, Kaprodi
Illcnyiapkan tiga orang pcnguji. Kaprodi mengusulkan
penguji ke Pimpinan SPs. Dengan mempertimbangkan
usul Kaprodi, Direktur SPs menetapkan penglui.

5) Untuk discrtasi yang ditulis datam bahasa Inggris atau
bahasa asing, paling tidak salah satu penguji bisa bcrasal
dari negara berbahasa Inggris atau berbahasa asing
tersebut. dan bagi discrtasi yang ditulis dalam bahasa
Indonesia salah satu penguji bisa berasal dari negara
tetangga berbahasa Indonesia atau Melayu.

b. Proses Pengujian
Setelah melalui Komisi SPs, ujian lahap satu dapat
dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan ujian disertasi
dalam panduan disertasi SPs untuk mahasiswa Program
Pendidikan Doktor Jalur Kuliah. Pengujian dilakukan oleh
tiga (3) orang penguji, scmentara Tim Promotor sebagai tidak
menguji tetapi mendampingi dan membcrikan penilaian, Hasil
pengujian tahap satu digunakan sebagai dasar untuk perbaikan
disertasi.

3. Ujian Tahap 2 (Promosi)
Ujian Tahap 2 (Promosi) dilaksanakan setelah menempuh
lahapan sebagai berikut:
a) Disertasi telah diperbaiki dan disetujui hasil perbaikannya

oleh Tim penguji dan promotor.
b) Kandidat doktor mendaftar ujian untuk ujian tahap 2

(Promosi). disertai dengan kelengkapan persyaratan publikasi
yang telah ditentukan serta buku keeil rangkuman dari
disertasi,

c) SPs menetapkan jadwal Ujian sesuai dengan kesepakatan
semua pihak yang lerlibat (Pimpinan SPs. Tim penguji. dan
Tim promotor).

d) Ujian dilaksanakan sesuai jadwal. yang dipimpin oleh
Pimpinan SPs UPI.

Setelah dinyatakan "Lulus", mahasiswa memberikan discrtasi yang
tclah diperbaiki masing-masing satu buah untuk perpustakaan
Universitas, SPs, dan Prodi. Mahasis\\'a juga harus menyerahkan
disertasi dalam wift file untuk diunggah di repositori UPI. Setelah
disertasi diserahkan ke perpustakaan Universitas. disertasi akan
mcnjadi salah satu rujukan yang bisa dipakai olch siapapun untuk
kepentingan penelitian atau studi dan mahasis\ •...a akan mempunyai
hak cipta sesuai dengan peraturan hak cipta yang ada di Indonesia.
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