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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by 
Research) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (SPs UPI) Tahun 2020 ini 
merupakan uraian teknis tentang penyelenggaraan akademik program Doktor Jalur Riset 
yang merujuk kepada Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan 
Indonesia. Petunjuk Teknis ini dirumuskan untuk membantu semua sivitas akademika SPs UPI 
memahami dan melaksanakan program dan praktik akademik program Doktor Jalur Riset 
dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 
Informasi yang dituangkan dalam buku petunjuk teknis ini pada dasarnya merepresentasikan 
budaya akademik yang berbeda dengan apa yang dialami oleh mahasiswa pada program 
reguler (by coursework). Mahasiswa program Doktor Jalur Riset dituntut untuk memahami 
apa yang harus dilakukan selama masa studi mereka. Di lain pihak, para dosen dan tenaga 
kependidikan diharapkan memberikan kontribusi terhadap keberhasilan studi mahasiswa 
pada program pascasarjana, khususnya Program Doktor Jalur Riset. 

 
Semoga petunjuk teknis ini memberikan kaidah-kaidah yang jelas bagi semua pihak dalam 
menjalankan tugas-tugas akademik di SPs UPI. 

 
 
 

Bandung, 21 September 2020 
Direktur, 

 
 

Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd. 
NIP 196001201987031001 
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KEPUTUSAN DIREKTUR 
KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
 

Nomor : 2860/UN40.B/HK/2020 
 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN 

PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR JALUR RISET (DOCTOR BY RESEARCH) 
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan penjabaran dari 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia 
Tahun 2020, perlu dibuat Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program 
Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by Research) Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Petunjuk Teknis 
Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by Research) 

Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

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

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 
telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 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 Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas 

Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme 
Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5699); 

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Standar Nasional Pedidikan Tinggi; 

  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 
2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.; 

http://sps.upi.edu/
mailto:pascasarjana@upi.edu
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9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang 
Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia; 

10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi 
Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020; 

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/KEP/MWA UPI/2020 tentang 
Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 
Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia Masa Bakti 2020-2025; 

11. Peraturan Rektor Nomor 045 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja Universitas Pendidikan Indonesia; 

12. Keputusan Rektor Nomor 9757/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. 

 
 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 
DOKTOR JALUR RISET (DOCTOR BY RESEARCH) SEKOLAH 
PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2020 

PERTAMA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset 

(Doctor by Research) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Tahun 2020 berfungsi memberikan penjelasan lebih rinci serta 

memberikan arahan teknis mengenai berbagai aspek bagi sivitas 

akademika dan tenaga kependidikan berkenaan dengan kegiatan akademik 

Program Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by Research) di Sekolah 

Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia; 

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset 

(Doctor by Research) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama 

berbentuk buku sebagai lampiran yang merupakan bagian dan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini; 

KETIGA : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset 

(Doctor by Research) Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Indonesia Tahun 2020 berlaku untuk 1 (satu) tahun dan jika dipandang 

perlu dapat direvisi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta peraturan perundang- 

undangan; 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan 

perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya. 

 
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 21 September 2020 

 
 

Direktur, 

 
 

Prof. Dr. Syihabuddin, MPd. 
NIP 196001201987031001 
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PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN 
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR JALUR RISET 

(DOCTOR BY RESEARCH) 
 
 
 

A. PENDAHULUAN 

 
1. Program Pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by Research) 

Program pendidikan Doktor Jalur Riset (Doctor by research) merupakan program pendidikan doktor yang 
kelulusan mahasiswanya sepenuhnya didasarkan pada disertasi yang ditulisnya. Namun, mahasiswa masih 
diharuskan mengikuti dan lulus dalam mata kuliah Landasan Pedagogik (bagi yang belum mengambilnya 
pada program S2), Metodologi Penelitian Lanjut, dan 2 mata kuliah yang terkait dengan topik kajian riset 
mahasiswa (kajian literatur dan kajian lapangan) yang kreditnya diperhitungkan sebagai perolehan hasil 
belajar. Publikasi ilmiah dihitung sebagai perolehan kredit setara mata kuliah. Mata kuliah lain dapat 
diambil oleh mahasiswa sesuai kebutuhan dengan seizin promotor, dengan mekanisme perkuliahan sit-in. 
Selain publikasi ilmiah, semua mata kuliah tersebut harus diselesaikan oleh mahasiswa pada tahap 
percobaan (Probationary) pada semester pertama atau paling lambat pada semester kedua, untuk 
kemudian dilanjutkan pada tahap penyelesaian disertasi (tahap kandidatur selama 5-13 semester). 
Mengingat karakteristik programnya, Program Pendidikan Doktor Jalur Riset hanya menerima mahasiswa 
yang berlatar belakang pendidikan sebidang. 

 
Gelar Doktor Jalur Riset mengindikasikan bahwa penerima gelar tersebut telah melakukan penelitian yang 
substansial dan orisinal di bawah bimbingan akademik yang intensif dan komprehensif dalam lingkungan 
penelitian yang kondusif selama kurun 3-7 tahun. Apabila mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh beban 
SKS dan kewajiban lainnya yang dipersyaratkan lebih cepat, maka dimungkinkan mahasiswa dapat 
menyelesaikan studi minimal 2,5 tahun atau 5 semester. 

 
2. Profil Lulusan Doktor Jalur Riset 

Lulusan Program Pendidikan Doktor jalur Riset di UPI diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut. 
a. Unggul secara akademik. 
b. Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 
c. Mempunyai pengetahuan yang mendalam di bidangnya. 
d. Memiliki kemampuan meneliti yang handal. 
e. Mampu beradaptasi dalam perbedaan budaya. 
f. Menjadi masyarakat dunia yang aktif dan produktif. 
Selain itu, lulusan Program Pendidikan Doktor jalur Riset juga diharapkan mempunyai profil sebagai berikut. 
a. Memiliki kemampuan menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru yang 

berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan/seni/teknologi. 
b. Memiliki kemampuan yang tinggi dalam menginisiasi penelitian/penciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan karya seni/teknologi. 
c. Memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah secara cermat dan fleksibel dalam hal pendekatan 

terhadap sebuah teori. 
d. Memiliki kemampuan yang kuat dalam mendesain, melakukan, dan melaporkan penelitian atau karya 

seni/teknologi yang merupakan karya orisinal dan sesuai dengan kekinian. 
e. Memiliki kemampuan menganalisis secara kritis dalam lingkungan disiplin ilmu yang terus menerus 

berubah dan berkembang. 
f. Memiliki kemampuan untuk mendesiminasikan hasil penelitian/penciptaan baik secara lisan maupun 

tulisan, dalam jurnal dan forum ilmiah bereputasi. 
g. Memiliki kapasitas dan integritas dalam berkolaborasi dan menghargai kontribusi dari sesama peneliti 

dan ahli pada bidang yang relevan. 
h. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan 

sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggungjawabnya. 
i. Menunjukkan sikap dan rasa hormat terhadap kebenaran dan integritas intelektual, serta terhadap 

etika penelitian dan keahlian. 
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B. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS, SEKOLAH PASCASARJANA/FAKULTAS, PROGRAM STUDI 
DAN MAHASISWA 

 
1. Peran dan Tanggung Jawab Universitas 

Universitas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal berikut. 
a. Menetapkan regulasi yang melandasi penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset. 
b. Memberikan bukti kelulusan (ijazah) kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Pendidikan 

Doktor Jalur Riset dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan. 
 

2. Peran dan Tanggung Jawab Sekolah Pascasarjana (SPs)/Fakultas 
SPs/Fakultas berperan dan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. 
a. Memastikan bahwa mahasiswa yang diterima dalam program ini aktif dan memenuhi persyaratan 

akademik yang ditentukan. 
b. Menjaga kualitas program Doktor Jalur Riset dengan cara memonitor kemajuan belajar mahasiswa. 
c. Memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa, termasuk menyiapkan ruang kerja dan sumber literatur 

yang memadai. 
d. Menginformasikan peluang dan persyaratan untuk memperoleh beasiswa kepada mahasiswa. 
e. Menjaga kualitas disertasi melalui Komisi SPs. Komisi SPs berperan untuk menjamin kualitas disertasi 

yang ditulis oleh mahasiswa. 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. Menetapkan tim promotor dan penguji dengan mempertimbangkan usulan Kaprodi. 
g. Memastikan kelayakan publikasi ilmiah yang dihasilkan melalui Pusat Pengembangan dan Publikasi Karya 

Ilmiah (P3KI) SPs. 
h. Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi setiap semester bersama dengan Kaprodi/Kadep dan 

Satuan Kendali Mutu (SKM)/Gugus Kendali Mutu (GKM). 
i. Menyelenggarakan ujian disertasi, menyampaikan hasil ujian disertasi, dan mengumumkan kelulusan. 

 

3. Peran dan Tanggung Jawab Program Studi 
Program Studi bertanggung jawab atas hal-hal berkenaan dengan mahasiswa Program Pendidikan Doktor 
Jalur Riset dan hal-hal berkenaan dengan komunikasi dengan SPs/Fakultas. Hal-hal yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab Program Studi adalah sebagai berikut. 
a. Bersama SPs/Fakultas, Kaprodi memastikan bahwa mahasiswa yang diterima dalam program ini 

memenuhi persyaratan akademik yang telah ditentukan. 
b. Memastikan bahwa calon tim promotor memiliki minat dan keahlian dalam metode penelitian serta 

bidang keilmuan yang relevan dengan topik yang akan diteliti oleh calon mahasiswa. 
c. Menginformasikan ekspektasi Program Studi serta SPs/Fakultas dan Universitas terkait praktek penelitian 

serta standar kualitas penelitian kepada mahasiswa. 
d. Menekankan komitmen setiap mahasiswa dalam mengerjakan penelitian dan menulis disertasinya untuk 

menghindari terjadinya kelambatan baik dalam proses penelitian maupun penulisan disertasi. 
e. Menginformasikan setiap tahap yang harus dilalui, time frame, proses bimbingan, dan fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa selama mereka mengikuti Program Pendidikan Doktor Jalur Riset. 
f. Memonitor dan melaporkan kemajuan studi mahasiswa secara teratur selama masa studi mahasiswa 

kepada SPs/Fakultas setiap akhir semester bersama SKM/GKM. Monitoring dilakukan melalui koordinasi 
dengan para pembimbing. 

g. Menyediakan lingkungan fisik dan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengikuti berbagai 
kegiatan akademik seperti seminar, lokakarya, dan diskusi ilmiah. 

h. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ketika terjadi disharmonisasi antara promotor/tim 
promotor dan mahasiswa. Ketua Program Studi mencari penyelesaian masalah yang ada berdasarkan 
konsultasi dengan SPs/Fakultas. 

i. Memastikan bahwa setiap mahasiswa melaksanakan kewajiban akademik sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan. 

j. Mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah (jurnal dan seminar) baik dalam lingkup 
nasional maupun internasional. 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset 3  

4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa 
Program studi dan tim promotor memberikan bimbingan dan dukungan kepada mahasiswa. Mahasiswa 
mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai berikut. 
a. Memahami peraturan Universitas, SPs/Fakultas, dan Program Studi/Departemen serta berbagai 

persyaratan yang harus dipenuhi selama masa studi. 
b. Memahami beberapa hal berikut. 

1) Visi serta misi Program Studi. 
2) Hakikat dan cakupan penelitian di bidang yang diteliti. 
3) Fasilitas, termasuk perpustakaan dan ruang baca atau referensi yang tersedia di Universitas, 

SPs/Fakultas, dan Program Studi. 
4) Dimensi penelitian yang dilakukan, time frame dan waktu penyelesaian disertasi, serta tahap-tahap 

yang harus dilalui selama masa studi. 
5) Kualitas dan kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur 

Penelitian. 
c. Mengagendakan, melakukan, serta mendokumentasikan pertemuan dengan pembimbing secara teratur 

(minimal satu kali dalam dua minggu). 
d. Secara terus menerus menginformasikan kepada tim promotor setiap kegiatan, kemajuan, dan bahkan 

masalah yang dialami. 
e. Mempunyai komitmen yang kuat, kerja keras dan serius dalam mengerjakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset. 
f. Mengontrak dan mengikuti mata kuliah Landasan Pedagogik (bagi yang belum mengambilnya di S2), 

Metode Penelitian Lanjut, dan 2 mata kuliah terkait kajian literatur dan kajian lapangan terkait topik 
penelitian. 

g. Melakukan sit in pada perkuliahan tertentu berdasarkan hasil konsultasi dengan Promotor. 
h. Memperhatikan standar penulisan disertasi yang harus dipenuhi. 
i. Memperhatikan berbagai hal yang bisa menghambat penyelesaian studi. 

 
 

C. PERSYARATAN MAHASISWA 
 

Semua calon mahasiswa harus mampu menunjukkan kapasitas untuk melakukan penelitian mandiri dan 
kemampuan untuk mengikuti studi di Program pendidikan Doktor Jalur Riset. Semua calon mahasiswa Program 
ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 
1. Persyaratan Akademik 

a. Lulusan program Magister (dari program studi yang terakreditasi unggul/A) melalui jalur tesis dari 
perguruan tinggi yang bereputasi di Indonesia atau di luar negeri. 

b. Mempunyai gelar Magister di bidang yang sama dengan apa yang akan diikutinya di program Doktor Jalur 
Riset (mempunyai latar belakang pendidikan Magister sebidang atau linier dengan Program Pendidikan 
Doktor Jalur Riset yang diambilnya). 

c. Ketika mendaftar sebagai calon mahasiswa, yang bersangkutan harus sudah mempunyai proposal 
penelitian yang telah dikonsultasikan dengan salah satu calon promotor di SPs/Fakultas. 

d. Sebelum seleksi masuk, calon mahasiswa harus sudah mendapatkan rekomendasi dari calon promotor 
dengan pernyataan kesediaan untuk membimbing mahasiswa tersebut. Surat pernyataan kesediaan 
calon promotor perlu disertakan dalam formulir pendaftaran. 

e. Mempunyai skor TOEFL atau TOEFL like minimal 525 atau IELTS minimal 5 untuk program studi non 
Pendidikan Bahasa Inggris dan TOEFL minimal 550 atau IELTS minimal 5,5 untuk program studi Pendidikan 
Bahasa Inggris/linguistik. 

 

2. Persyaratan Administratif 
a. Mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset sesuai dengan 

peraturan dan jadwal pendaftaran yang ditentukan oleh SPs/Fakultas (Awal semester 1). 
b. Mengikuti dan lulus seleksi masuk SPs/Fakultas, yang terdiri dari Tes Potensi Akademik dan Tes Bahasa 

Inggris 
c. Mahasiswa yang sudah bekerja harus mendapatkan izin dari instansi tempat mereka bekerja dan 

dibebastugaskan dari tugas instansi selama mereka menempuh Program. 
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D. MASA STUDI, REGISTRASI, DAN STATUS MAHASISWA 
 

1. Masa Studi dan Timeline 
Program Pendidikan Doktor Jalur Riset ditempuh dengan penuh waktu (full time) selama 3-5 tahun. Apabila 
mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh beban SKS dan kewajiban lainnya yang dipersyaratkan lebih 
celpat, maka dimungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi minimal 2,5 tahun atau 5 semester. 
Mahasiswa pada program ini harus fokus dalam menempuh pendidikannya sehingga mereka mengerjakan 
penelitiannya 5 hari dalam seminggu, dan setiap hari bekerja minimal 8 jam. Aktivitas yang dilakukan 
selama masa studi dapat dilihat dalam gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 1. Timeline Program Pendidikan Doktor Jalur Riset 
 

2. Registrasi 
Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset harus terdaftar di Program Studi masing-masing. 
Registrasi dilakukan setelah mahasiswa mendapat pemberitahuan resmi bahwa mereka lulus seleksi dalam 
ujian masuk SPs/Fakultas UPI. Proses registrasi dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam 
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI yang berlaku. Proses registrasi di prodi digunakan sebagai acuan 
untuk mengajukan SK Tim Promotor. Selama studi di SPs/Fakultas, mahasiswa harus memberi alamat yang 
bisa dihubungi kapan saja, baik nomor telepon maupun alamat rumah (sementara dan atau tetap) serta 
alamat email. Jika ada perubahan alamat atau nomor telepon, mahasiswa harus segera memberitahukan 
kepada staf akademik SPs/Fakultas. 

 
3. Registrasi Ulang 

Mahasiswa harus melakukan registrasi ulang (secara online) setiap semester. Setelah registrasi, mahasiswa 
menyerahkan laporan kemajuan yang ditandatangani oleh pembimbing dan mahasiswa kepada Kepala Sub 
Bagian Akademik dan Kemahasiswaan SPs/Fakultas dan Ketua Program Studi. Format laporan kemajuan studi 
mahasiswa dapat dilihat di Lampiran. 

 
4. Status Percobaan (Probationary) 

Status Percobaan (Probationary) adalah status ketika mahasiswa belum mengikuti ujian proposal penelitian. 
Status percobaan berlangsung antara 1 sampai 2 semester. Ujian proposal bisa dilakukan setelah mahasiswa 
melalui status percobaan minimal selama 1 semester dan paling lama 2 semester. 

 
5. Status “Kandidat Doktor” 

Status “Kandidat Doktor” diperoleh oleh mahasiswa setelah lulus ujian proposal. Mahasiswa akan mendapat 
sebutan “Kandidat Doktor” hanya jika mereka telah dinyatakan lulus pada ujian proposal, yang 
mengindikasikan bahwa penelitian yang diajukan bisa terus dilaksanakan. 

Semester 1 
 

-Mengikuti 4 mata Kuliah: 
Pedagogik, Statistik Data 

Sain Penelitian lanjut, 
Kajian literatur, dan 

Kajian lapangan 
-Penyiapan proposal 

-Seminar proposal 

Semester 2 

-Seminar proposal 
-Penyiapan dan validasi 

instrumen 
-Publikasi Ilmiah-1 

Semester 3 

 
-Uji coba penelitian terbatas 

-Uji coba lebih luas 
-Publikasi Ilmiah-2 

 
-Menyerahkan draft disertasi 

ke Komisi SPs 
-Ujian tahap 1 
-Ujian promosi 

Semester 6 

 

-Implementasi pengolahan data 
-Penulisan disertasi 

-Publikasi Ilmiah-3 dan 4 
 

Semester 4-5 



Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Doktor Jalur Riset 5  

E. TIM PROMOTOR DAN PROSES PEMBIMBINGAN 
Mahasiswa dibimbing oleh sekurang-kurangnya dua orang pembimbing yang mempunyai keahlian yang 
relevan dengan bidang yang diteliti. Pembimbing terdiri atas Promotor, Ko-Promotor dan Anggota. Jika 
diperlukan, mahasiswa dapat dibimbing oleh kopromotor atau anggota promotor eksternal. 

 

1. Promotor 
Pembimbing utama (Promotor) adalah guru besar di Program Studi atau Departemen yang memiliki track 
record penelitian yang relevan terhadap disertasi mahasiswa yang dibimbingnya. Pembimbing utama 
merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembimbingan dari penelitian dan 
penulisan disertasi mahasiswa (lihat persyaratan promotor dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI 
yang berlaku). 

 

2. Ko-Promotor dan Anggota 
Ko-promotor dan Anggota adalah Pembimbing yang bekerjasama dengan promotor dan mempunyai peran 
kedua dan ketiga setelah promotor. Ko-Promotor/Anggota adalah dosen dari Program Studi atau dosen dari 
luar Program Studi baik dari dalam maupun dari luar UPI. Kopromotor telah memiliki track record penelitian 
yang relevan dan telah memiliki pengalaman melaksanakan pembimbingan disertasi (lihat persyaratan 
promotor dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI yang berlaku). 

 
3. Proses Pembimbingan 

a. Masa Pembimbingan 
1) Proses pembimbingan informal dapat dilakukan oleh calon mahasiswa dengan cara menghubungi 

calon tim promotor dan dapat dilakukan sebelum mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa. 
2) Proses pembimbingan formal dimulai pada semester satu (1), pada saat calon mahasiswa dinyatakan 

diterima dan telah menerima SK sebagai mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset. 
3) Proses pembimbingan pada masa penyiapan proposal dan instrumen penelitian dilaksanakan secara 

terjadwal minimal setiap dua minggu. 
4) Proses pembimbingan yang dilakukan setelah implementasi penelitian (kegiatan lapangan) dapat 

dilakukan secara langsung melalui tatap muka maupun tidak langsung melalui email dan/atau 
teknologi komunikasi lainnya. 

5) Setiap kegiatan pembimbingan harus terdokumentasi dengan baik dalam logbook bimbingan. 
6) Monitoring dan evaluasi proses pembimbingan dilakukan melalui sistem informasi monev 

pembimbingan. 
7) Proses pembimbingan yang dilakukan setelah implementasi penelitian selesai harus dilaksanakan 

kembali di kampus, sesuai dengan ketentuan, minimal setiap dua minggu. 
b. Keluhan Proses Pembimbingan 

Keluhan mahasiswa (termasuk faktor penyebab dan penjelasannya) dapat diajukan kepada Promotor 
atau Ketua Program Studi secara tertulis, untuk kemudian diteruskan kepada Direktur SPs/Dekan 
Fakultas. 

c. Izin Cuti 
Izin cuti mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset pada dasarnya sama dengan mahasiswa jalur 
lainnya, yang diatur dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI yang berlaku. Masa cuti dihitung 
sebagai masa studi. 

 
 

F. UJIAN PROPOSAL 
 

1. Tujuan 
Ujian proposal bertujuan sebagai berikut: 
a) Menilai kemajuan (sampai saat ujian proposal) dan kesiapan calon kandidat untuk bisa menyelesaikan 

studinya. 
b) Memastikan mahasiswa telah mengembangkan disain penelitian yang layak dan menunjukkan penelitian 

dapat dilaksanakan dan diselesaikan. 
c) Memastikan persyaratan kandidat doktor telah terpenuhi. 

 
2. Format dan Isi Proposal 

Proposal penelitian terdiri dari 7.000-10.000 kata dan berisi hal-hal sebagai berikut: 
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a) Pendahuluan, yang memuat latar belakang, tujuan dan pertanyaan penelitian, serta signifikansi 
penelitian. 

b) Sintesis kritis dari kajian pustaka yang relevan. 
c) Kerangka berpikir dari penelitian yang akan dilakukan. 
d) Metode penelitian serta persyaratan peralatan yang mungkin digunakan. 
e) Jadwal dan aktivitas (timeline) yang diajukan selama masa studi. Timeline disusunberdasarkan waktu 

yang telah ditentukan oleh tim promotor dan mahasiswa untuk menyerahkan disertasi siap uji. 
f) Bibliografi yang dirujuk pada penulisan proposal. Bibliografi minimal memiliki 150 referensi yang relevan 

dengan topik penelitian. Referensi dapat bersumber dari artikel pada jurnal, koran, prosiding, book 
chapter, maupun buku. Bibliografi harus memiliki artikel jurnal minimal 60% dari jumlah referensi yang 
disitasi. 

g) Daftar seminar atau publikasi yang telah dilakukan selama masa percobaan (probationary), bila ada. 
 

3. Persiapan Ujian Proposal 
Ujian proposal baru bisa dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah dan 
persyaratan lain pada masa percobaan (probationary). Untuk mempersiapkan ujian proposal, mahasiswa 
harus melakukan aktivitas sebagai berikut:. 
a) Mengecek petunjuk pelaksanaan ujian proposal. 
b) Memastikan seluruh persyaratan pengajuan ujian proposal telah dipenuhi. 
c) Melakukan registrasi ujian secara online atau offline. Bagi mahasiswa SPs, registrasi dilakukan secara 

online melalui laman http://sps.upi.edu/siptama/. 
d) Mempersiapkan materi presentasi dan memastikan kesiapan melakukan presentasi proposal. 

 
4. Ujian Proposal 

Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa dalam ujian proposal adalah sebagai berikut: 
a) Melakukan presentasi selama 30 menit, diikuti dengan pertanyaan dari para penguji dalam seminar yang 

diselenggarakan oleh Program Studi atau Departemen selama 90 menit. Penguji terdiri atas 2 orang tim 
promotor dan 1 orang dosen penguji yang dapat ditetapkan menjadi bagian dari tim promotor. Dosen 
penguji harus memenuhi persyaratan dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan UPI yang berlaku. 

b) Mempertahankan proposal penelitiannya di hadapan para penguji. 
c) Memperlihatkan pemahaman yang kuat baik berkenaan dengan metode penelitian, maupun konsep atau 

topik yang ditelitinya. 
 

5. Hasil Ujian Proposal 
Setelah ujian proposal selesai dilaksanakan, tim penguji akan memberikan rekomendasi dengan alternatif 
sebagai berikut: 
a) Mahasiswa dapat langsung melanjutkan penelitiannya setelah atau tanpa perbaikan. Status Kandidat 

Doktor Jalur Riset bisa diberikan sejak proposalnya dinyatakan layak teliti. Status kandidat Doktor Jalur 
Riset ditetapkan oleh SPs/Fakultas melalui surat ketetapan Direktur SPs/Dekan Fakultas. 

b) Mahasiswa harus mengulang ujian proposal. Mahasiswa dapat mengikuti ujian ulang dalam kurun waktu 
3 bulan. Apabila mahasiswa tidak lulus pada ujian kedua, maka yang bersangkutan dinyatakan drop out 
(DO) dari program Pendidikan Doktor Jalur Riset. Mahasiswa yang DO dari program ini dapat memilih 
mengundurkan diri atau pindah ke program Pendidikan Doktor Jalur Kuliah (Doctor by course work). 

 
 

G. PELAKSANAAN PENELITIAN DISERTASI 
 

1. Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan harus memperlihatkan integritas, profesionalisme, dan orisinalitas; 
memperlihatkan kejujuran akademik; menjamin keselamatan dan kesejahteraan dari semua orang terkait 
penelitian; serta menggunakan metode dan menghasilkan penelitian yang terbuka terhadap masukan, kritik, 
dan penelitian lebih lanjut. 

 

2. Kejujuran Akademik dan Plagiarisme 
Mahasiswa harus memperlihatkan kejujuran akademik dan berupaya menghindari plagiarisme. Mahasiswa 
yang terbukti melakukan pelanggaran plagiarisme akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di 

http://sps.upi.edu/siptama/
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Universitas. Etika penelitian yang dikembangkan tim Komisi SPs UPI dapat diunduh di laman web site 
sps.upi.edu. 

 
3. Data dan Catatan Penelitian 

Mahasiswa harus menyimpan data dan catatan penelitian dengan baik. Data rahasia harus disimpan di 
tempat yang aman. Data atau catatan penelitian harus disimpan sepanjang data itu merupakan sesuatu yang 
berharga bagi peneliti sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Universitas atau institusi pemberi dana, 
badan hukum, otoritas hukum atau badan pemberi hak paten. Data harus disimpan minimal selama 5 tahun 
sejak disertasi diserahkan untuk diuji atau setelah hasil penelitian dipublikasikan. 

 

4. Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja 
Mahasiswa harus bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. Mahasiswa juga harus taat pada peraturan 
atau prosedur kerja yang berlaku di Prodi, SPs/Fakultas, dan Universitas. Mahasiswa yang melakukan 
penelitian di laboratorium mengikuti semua prosedur penelitian untuk mencegah atau mengurangi risiko 
bahaya dari api, ledakan, radiasi, atau akibat dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan mereka 
sendiri dan orang lain. Mahasiswa harus melaporkan semua bahaya atau kerusakan yang dialami kepada 
pembimbing. Mahasiswa yang melakukan perjalanan untuk kepentingan penelitian perlu memperhatikan 
risiko dari perjalanan itu dan membahasnya dengan pembimbing. 

 
5. Beasiswa Pendidikan 

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset memiliki hak yang sama dengan Program Doktor Jalur 
Kuliah untuk mendapatkan beasiswa pendidikan yang sama dari berbagai institusi dengan memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan oleh institusi pemberi beasiswa. 

 

6. Sumber Belajar untuk Penelitian 
Sumber belajar berupa buku teks untuk kegiatan penelitian bisa diakses melalui fasilitas mahasiswa di ruang 
kerja Prodi di gedung SPs/Fakultas atau di perpustakaan pusat. Sumber belajar melalui fasilitas internet dapat 
diakses di seluruh area UPI. Petunjuk untuk mengakses sumber belajar dapat diperoleh di perpustakaan 
SPs/Fakultas/UPI. 

 

7. Pengajuan Izin Penelitian 
Mahasiswa yang akan melakukan penelitian harus mengajukan surat izin penelitian yang dilakukan melalui 
SPs/Fakultas. Surat permohonan ditandatangani oleh Promotor dan Direktur SPs/Dekan Fakultas. Bagi 
mahasiswa SPs, pengajuan surat ijin penelitian dapat dilakukan secara online melalui laman 
http://sps.upi.edu/siptama/ 

 
8. Ko-Promotor dan Anggota promotor Eksternal 

Ko-promotor dan anggota promotor eksternal adalah pembimbing yang berasal dari luar UPI yang 
keahliannya relevan dan dibutuhkan dalam membimbing disertasi mahasiswa. Tim promotor dapat 
mengajukan pembimbing dari luar UPI kepada Direktur SPs/Dekan Fakultas melalui Kaprodi/Kadep. 

 
 

H. REVIU KEMAJUAN STUDI 
 

Reviu kemajuan studi dilakukan setiap semester. Mahasiswa harus mengisi formulir kemajuan studi untuk 
bisa melakukan registrasi ulang tiap semester atau melanjutkan beasiswa yang diperolehnya. Formulir 
kemajuan studi bisa diperoleh di SPs/Fakultas. Formulir kemajuan studi yang telah diisi dan ditandatangani 
oleh Promotor dan Ketua Program Studidiserahkan kembali ke SPs/Fakultas sebelum akhir semester. 
Mahasiswa yang mendapat beasiswa dari lembaga tertentu juga perlu menulis laporan kemajuan studinya 
kepada institusi pemberi beasiswa. Kemajuan studi mahasiswa juga direviu dalam kegiatan Postgraduate 
discussion yang diselenggarakan oleh grup riset dari tim promotor. Setiap mahasiswa melakukan presentasi 
dan mendapat masukan dari dosen dan mahasiswa tim riset. Mahasiswa juga harus melaporkan 
perkembangan publikasi ilmiah melalui laman http://sps.upi.edu/siptama/. 

 

1. Kemajuan Studi yang Kurang Memuaskan 
Status Kandidat Doktor bisa dihentikan oleh SPs/Fakultas kapan saja bila mahasiswa tidak memperlihatkan 
kemajuan studi berdasarkan rekomendasi dari Promotor dan Program Studi serta hasil analisis Monev 

http://sps.upi.edu/siptama/
http://sps.upi.edu/siptama/
http://sps.upi.edu/siptama/
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SPs/Fakultas/Prodi, baik di masa percobaan maupun di masa Kandidat Doktor. Mahasiswa bisa mendapatkan 
peringatan bahwa studi mereka tidak memperhatikan kemajuan dalam beberapa tahap masa studi: 
a) sebelum mengikuti ujian proposal; 
b) setelah mengikuti ujian proposal; atau 
c) selama proses penulisan disertasi. 
Apabila hasil monev tidak sesuai dengan ekspektasi, SPs/Fakultas akan mengirimkan surat peringatan dan 
perbaikan atau persyaratan yang harus dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah surat peringatan itu 
diterbitkan. Jika selama tiga bulan persyaratan atau perbaikan belum dilakukan, maka SPs/Fakultas akan 
menghentikan Program Pendidikan Doktor Jalur Riset darimahasiswa tersebut. Mahasiswa Program 
Pendidikan Doktor Jalur Riset dapat kehilangan status kemahasiswaannya bila habis masa studinya, tidak 
melakukan registrasi akademik pada waktu yang telah ditentukan, melakukan tindak pidana, atau melakukan 
pelanggaran-pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Pendidikan 
Indonesia Nomor 052 tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan UPI. 

 
2. Perubahan dalam Program Pendidikan Doktor Jalur Penelitian 

Selama mengikuti Program ini, mahasiswa dimungkinkan melakukan atau mengalami perubahan dalam 
beberapa hal berikut. 
a. Perubahan arah penelitian 

Perubahan arah penelitian yang mencakup topik penelitian harus diberitahukan kepada Ketua Program 
Studi dan Direktur SPs/Dekan Fakultas. Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat secara terpisah atau 
disatukan dengan laporan kemajuan mahasiswa. Di dalam surat pemberitahuan tersebut, perlu 
dinyatakan apakah perubahan arah serta topik penelitian akan memerlukan tambahan waktu. 

b. Perubahan Pembimbing 
Perubahan pembimbing dapat terjadi sebagai dampak dari keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya. 
Perubahan pembimbing perlu dibicarakan dengan Program Studi. Berdasarkan pembicaraan dengan 
mahasiswa, Program Studi memilih dan mengusulkan pembimbing pengganti. Perubahan pembimbing 
sementara bisa terjadi jika pembimbing tidak ada di tempat selama lebih dari dua bulan. Pergantian 
pembimbing juga dimungkinkan jika terjadi hubungan yang kurang harmonis antara mahasiswa dan 
pembimbing yang bisa mengganggu jalannya penelitian disertasi. 

c. Perubahan Jalur Pendidikan atau Program Studi 
Mahasiswa bisa mengajukan permohonan untuk pindah ke Jalur Pendidikan Doktor Jalur Kuliah pada 
program studi yang sama atau pindah ke program studi lain bila waktu studi yang tersisa masih cukup 
untuk menyelesaikan studi dan mendapat persetujuan dari Kaprodi yang bersangkutan. Bagi mahasiswa 
yang akan pindah ke Program Studi lain, persetujuan juga harus diperoleh dari Kaprodi baru yang dituju. 
Selanjutnya, proses perpindahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UPI. 

 
3. Pengunduran Diri dari Program Pendidikan Doktor Jalur Riset 

Mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset bisa mengundurkan diri dari SPs/Fakultas dengan 
mengajukan permohonan pengunduran ke SPs/Fakultas. Pengunduran diri dapat berimplikasi pada 
keluarnya yang bersangkutan dari SPs/Fakultas UPI. 

 
 

I PENULISAN DISERTASI 
 

1. Aturan Penulisan Disertasi 
Gaya penulisan dan format disertasi yang dipakai dapat dilihat dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang 
berlaku di Universitas dan Petunjuk Teknis Penulisan Disertasi yang berlaku di SPs/Fakultas. Disertasi ditulis 
dalam kisaran 80.000-100.000 kata. Untuk bidang ilmu tertentu, seperti Matematika dan Sains, bisa kurang 
dari 80.000 kata, tapi tidak kurang dari 60.000 kata. 

 
2. Penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia 

Disertasi dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing (Bahasa Inggris), kecuali untuk program 
studi Pendidikan bahasa asing yang mewajibkan disertasinya ditulis dalam bahasa asing. Mahasiswa yang 
menulis disertasi selain dalam bahasa Inggris harus menyerahkan ringkasan sebanyak 5.000-6.000 kata yang 
ditulis dalam bahasa Inggris ke SPs/Fakultas. 
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J. PUBLIKASI ILMIAH DAN HAK CIPTA 
 

1. Kewajiban Publikasi Ilmiah 
Mahasiswa Program pendidikan Doktor Jalur Riset wajib melakukan publikasi ilmiah baik di forum akademik 
nasional maupun internasional. Selama studi, mahasiswa wajib menghasilkan publikasi ilmiah minimal 4 
buah, dalam bentuk: 
a. Satu artikel yang diterima/dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau 

yang setara) 
b. Satu artikel yang diterima/dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi minimal SINTA 3 atau 

dipublikasikan pada prosiding seminar internasional terindeks Scopus atau yang setara 
c. Satu artikel yang dipublikasikan pada prosiding seminar internasional terindeks 
d. Satu artikel yang dipublikasikan pada prosiding seminar nasional ber ISBN 
Semua artikel publikasi ini menjadi persyaratan untuk mengikuti ujian tahap satu. 

 
2. Hak Cipta 

Mahasiswa mempublikasikan hasil penelitiannya baik secara online maupun dalam bentuk cetak. Dalam 
penerbitan tersebut mahasiswa berstatus sebagai penulis pertama dan dosen pembimbing sebagai penulis 
kedua dan selanjutnya. Mahasiswa harus menggunakan afiliasi SPs/Fakultas UPI. Hak Cipta penerbitan dan 
hak atas kekayaan intelektual dipegang oleh UPI, sedikitnya untuk selama 5 tahun. Mahasiswa dan Tim 
promotor dapat mengajukan dana/insentif untuk biaya publikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 
SPs/Fakultas. 

 
K. UJIAN DISERTASI 

 
1. Cek Kemiripan Disertasi 

Draft disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing diserahkan ke unit P3KI untuk dilakukan cek 

kemiripan (similarity check) dengan menggunakan software berbayar TURNITIN. Penilaian tingkat 

kemiripan disertasi terbagi dalam tiga kategori sebagai berikut: 

 

a) Disertasi dengan tingkat kemiripan (similarity index) dibawah atau sama dengan 25%, akan 

mendapatkan surat keterangan yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti 

ujian tahap 1. 

b) Disertasi dengan tingkat kemiripan diatas 25% dan maksimal 40%, akan mendapatkan surat 

keterangan yang hanya dapat digunakan untuk menyerahkan disertasi ke Komisi SPs. Untuk 

dapat mengikuti ujian tahap 1, mahasiswa harus melakukan perbaikan terhadap disertasi sampai 

tingkat kemiripan maksimal 25%. Pengecekan menggunakan TURNITIN dapat dilakukan 

berulang oleh P3KI. 

c)  Disertasi dengan tingkat kemiripan diatas 40% harus melakukan perbaikan sebelum dapat 

menyerahkan disertasinya ke Komisi /Ujian Tahap 1. Pengecekan menggunakan TURNITIN dapat 

dilakukan berulang oleh P3KI. 

 
2. Penilaian Disertasi oleh Komisi SPs/Fakultas 

Sebelum ujian tahap 1, disertasi yang sudah disetujui oleh pembimbing diserahkan ke SPs/Fakultas 
sebanyak 3 buah untuk dinilai kelayakannya oleh Komisi SPs. Jika Komisi SPs merekomendasikan 
perbaikan, mahasiswa harus memperbaikinya terlebih dahulu sebelum ujian dilaksanakan. Hasil 
perbaikan diperiksa kembali oleh pembimbing dan disetujui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa 
menyerahkan disertasi ke Komisi SPs selambat-lambatnya 6 bulan sebelum habis masa studi yang 
bersangkutan. 

 
3. Ujian Disertasi Tahap 1 

Disertasi yang telah disetujui Tim Promotor dan telah dinyatakan layak oleh Komisi SPs serta telah 
diperbaiki sesuai dengan saran dari Komisi SPs diproses oleh Kaprodi dan SPs/Fakultas untuk pengajuan 
ujian tahap 1 dan ujian tahap 2 (Promosi). Mekanisme ujian dilaksanakan sama seperti pada program 
pendidikan doktor melalui jalur kuliah. 
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4. Ujian Disertasi Tahap 2 (Promosi) 
Ujian Disertasi Tahap 2 (Promosi) dilaksanakan setelah mahasiswa menempuh tahapan sebagai berikut: 
a. Disertasi telah diperbaiki dan disetujui hasil perbaikannya oleh Tim penguji dan promotor (pastikan 

disertasi telah final, tidak ada lagi perbaikan setelah Ujian Disertasi Tahap 2). 
b. Kandidat doktor mendaftar ujian untuk Ujian Disertasi Tahap 2 (Promosi), disertai dengan 

kelengkapan persyaratan publikasi yang telah ditentukan serta buku kecil rangkuman dari disertasi. 
c. SPs/Fakultas menetapkan jadwal ujian sesuai dengan kesepakatan semua pihak yang terlibat 

(SPs/Fakultas, Tim penguji, dan Tim promotor). 
d. Ujian dilaksanakan sesuai jadwal, yang dipimpin oleh pimpinan SPs/Fakultas UPI. Prosedur Ujian 

Disertasi Tahap 2 mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Riset sama dengan ujian tahap 2 
mahasiswa Program Pendidikan Doktor Jalur Kuliah. 

 

5. Penentuan Penguji 
a. Penguji harus “impartial” (tidak memihak dan tidak bias, baik memihak atau menentang mahasiswa). 
b. Tim penguji terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang, yang salah 

satunya berasal dari luar UPI (tidak mengajar di UPI) dengan latar belakang keilmuan yang relevan 
dan bereputasi baik; 

c. Kaprodi mengusulkan penguji yang telah ditentukan ke SPs/Fakultas untuk kemudian ditetapkan 
olehDirektur SPs/Dekan Fakultas. 

d. Semua penguji yang ditunjuk adalah penguji dari dalam dan/atau luar UPI. Penguji tidak boleh 
mempunyai konflik kepentingan dengan mahasiswa, pembimbing, dan/atau institusi; baik secara 
pribadi, profesional, maupun komersial. 

e. Penguji yang ditunjuk adalah mereka yang aktif melakukan penelitian di bidang yang relevan dengan 
topik penelitian disertasi paling tidak dalam kurun waktu lima tahun terakhir. 

f. Untuk disertasi yang ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa asing, salah satu penguji bisa berasal 
dari negara berbahasa Inggris atau berbahasa asing tersebut, dan bagi disertasi yang ditulis dalam 
bahasa Indonesia salah satu penguji bisa berasal dari negara tetangga (Negara yang berbahasa 
Indonesia atau Melayu). 

 
 

L. KEWAJIBAN PENYERAHAN DISERTASI 
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus memiliki kewajiban untuk menyerahkan disertasi dalam bentuk soft 
file untuk diunggah di repositori UPI. Setelah disertasi diserahkan ke perpustakaan Universitas, disertasi akan 
menjadi salah satu rujukan yang bisa dipakai oleh siapapun untuk kepentingan penelitian atau studi. 
Mahasiswa berhak memperoleh hak cipta sesuai dengan peraturan hak cipta yang ada di Indonesia. 
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LAMPIRAN 1 
 

KURIKULUM DOKTOR JALUR RISET 
(DOCTOR BY RESEARCH) 

 

 

KODE 
 

MATA KULIAH 
 

SKS 
SEMESTER  

KETERANGAN 
I II III IV V VI 

 
PS703 

 
KAJIAN PEDAGOGIK 

 
2 

      
Kode dan Semester 
menyesuaikan yg 
sudah ada di Sistem 

 
 

PS801 

 
 

STATISTIKA DATA SAINS 

 
 

3 

       

Nama Mata Kuliah 
dan Semester 
Menyesuaikan yg 
sudah ada di Sistem 

PS805 REVIU LITERATUR 3 V       
 
 

Sesuai dengan yg di 
Ajukan 

PS806 KAJIAN LAPANGAN 3 V 

PS807 SEMINAR PROPOSAL 1  V 

PS808 MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -1 4 V 

PS809 MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -2 4  V 

PS810 MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -3 4  V 

PS811 MENULIS PUBLIKASI ILMIAH -4 4  V 

 
 

PS899 

 
 

DISERTASI 

 
 

15 

       
Menyesuaikan 
dengan kode prefik 
masing-masing 
prodi yg sudah ada 
di Sistem 

Jumlah 43 
       

 

 
No. Deskripsi Nilai 

1 Status Publish pada semester ybs. A 

2 Status Submit dan usah ada komunikasi dengan penerbit dalam proses review pada semester 
ybs. Tetapi publish pada semester berikutnya. 

A- 

3 Status Submit dan belum ada komunikasi dengan penerbit dalam proses review pada smester 
ybs. Tetapi publish pada semester berikutnya 

B+ 

4 Artikel masih draft B+ 

 
Persyaratan Cum Laude 
Selain persyaratan seperti pada program reguler, syarat khusus mahasiswa program doktor jalur riset (by 
research) yang masuk kategori Cum Laude adalah Publikasi sebagai berikut. 
Dua artikel pada jurnal bereputasi setara Q3 (Scopus); dan dua publikasi lain (proseding bereputasi; prosiding 
ber-ISBN, atau satu artikel pada jurnal pereputasi setara Q2 (Scopus); artikel dalam Sinta 3; prosiding bereputasi; 
prosiding ber-ISBN. 
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LAMPIRAN 2 
FORMAT MONITORING 

PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR JALUR RISET 
 

NAMA MAHASISWA: ……………………………………………………………….. 
Nama Tim Promotor:  1. ………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………… 
 

Judul Disertasi : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

NO KEGIATAN Deskripsi 

1 Mata Kuliah yang 
telah ditempuh 

1……………….. (Lulus/Belum Lulus) 

  2. ……………….. (Lulus/Belum Lulus) 

  
3. ……………….. (Lulus/Belum Lulus) 

  
4. ……………….. (Lulus/Belum Lulus) 

  
Mata kuliah lain (Sit-in): 

2 Kegiatan Bimbingan Proposal disertasi (berkala, terjadwal, dosen menyiapkan hari tetap 
bimbingan, bimbingan bersama, dst) 

 Deskripsi: 

3 Waktu Ujian Proposal 
(sudah terlaksana, 
kapan, bagaimana 
hasilnya, penguji 
siapa) 

 

4 Posisi Saat ini (progres 
penelitian disertasi, 
apa yang sedang 
dikerjakan) 

 

5 PublikasiIlmiah: 
(jenis publikasi, jurnal 
atau seminar, detail 
jurnal/seminar yang 
dituju) 

 

 Judul Artikel: 
1. 
2. 
3. 

6 Perkiraan/Rencana 
penyelesaian disertasi 

 

 

Bandung,………………………..…. 
Mahasiswa/kandidatur, Promotor, 

 

(……………………………) (………………………………) 
 

Mengetahui, 
Kaprodi, 

 
(…………………………) 
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