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Untuk menetapkan prosedur pelaksanaan ujian terbuka/promosi doktor untuk Program 
Doktor (S3) di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin. 

 
II. RUANG LINGKUP 

 
Prosedur ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pelaksanaan ujian 
terbuka/promosi doktor mahasiswa Program Doktor (S3) pada program studi multidisiplin 
di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.. 

 
 
III. REFERENSI 

 
3.1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 kausul 8.2 menentukan persyaratan-

persyaratan produk dan layanan 
3.2. Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Nomor: 18372/H4/P/PP.25/2011 

Tanggal 7 Oktober 2011 
3.3. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 36620/UN4.1/PP.39/2017 tentang 

Pembimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Hasanuddin 
3.4. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 2785/UN4.1/KEP/2018 tentang 

Penyelenggaraan Program Doktor Universitas Hasanuddin 
3.5. Manual Mutu No. MM-UNHAS  
3.6. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 13/UN4.1/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin. 
 
IV. DEFINISI 

 
4.1 Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi 

negeri badan hukum. 
4.2 Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 
dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4.3 Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas 
menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana 
multidisiplin. 

4.4 Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraankegiatan 
akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan danteknologi, dalam 
jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ataupendidikan vokasi 

4.5 Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan 
pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu 
kurikulum. 

4.6 Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan 
Unhas. 
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4.7 Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang 
dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing 
fakultas atau sekolah. 

4.8 Ketua Program Studi (KPS) adalah ketua program studi magister multidisiplin pada 
Sekolah Pascasarjana serta monodisiplin dan/atau oligodisiplin pada Fakultas. 

4.9 Program studi monodisiplin adalah program studi yang membina satu disiplin ilmu. 
4.10 Program studi oligodisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin 

dalam lingkup satu fakultas. 
4.11 Program studi multidisiplin adalah program studi yang membina beberapa disiplin 

ilmu dan bersifat lintas fakultas. 
4.12 Program Doktor adalah program yang diasuh oleh program studi dalam lingkungan 

Unhas yang pembentukannya sah menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 

4.13 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

4.14 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Doktordalam lingkunganUnhas. 
4.15 Kompetensi adalah kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten 

sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh 
peserta didik. 

4.16 Sistem Kredit Semester adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan 
Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban belajar peserta didik, beban 
kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program pendidikan. 

4.17 Semester merupakan satuan waktu pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 
(enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

4.18 Satuan Kredit Semester (sks)yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu 
kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 
proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya 
pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler 
di suatu program studi. 

4.19 Disertasi adalah karya tulis akademik akhir mahasiswa Program Doktor yang 
menunjukkan hasil studi dan atau penelitian mendalam dan 
berisisumbangan/temuan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
danatau seni. 

4.20 Dalam hal pembimbingan disertasi, dosen pembimbing utama disebut 
sebagaipromotor, dan dosen pembimbing pendamping disebut sebagai co-
promotor. 

4.21 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematik untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang 
berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan 
teknologi. 

4.22 Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa 
dalam rangka tugas akhir disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya harus memenuhi 
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan budaya akademik 
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4.23 Kegiatan penelitian, perancangan, dan pengembangan yang dilakukan mahasiswa 
dalam rangka tugas akhir disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya harus di bawah 
bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, 
pengalaman autentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa. 

4.24 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan 
kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan 
mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 
dengan struktur pekerjaan di berbagai sector. 

4.25 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) adalah kriteria minimal tentang 
pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
 

 
V. KETENTUAN UMUM 

 

A. Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Nomor: 
18372/H4/P/PP.25/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 

 
A.1. Persyaratan mengikuti ujian promosi doktor adalah sebagai berikut:  

a) Lulus ujian prapromosi. 
b) Terdaftar sebagai mahasiswa dalam semester pelaksanaan ujian. 
c) Telah melunasi SPP atau UKT dan seluruh kewajiban lainnya sampai pada 

semester pelaksanaan ujian promosi. 
d) Mendaftar di bagian akademik Pascasarjana paling lambat 10 (sepuluh) hari 

sebelum hari ujian promosi yang disetujui oleh KPS. 
e) Menyiapkan ringkasan disertasi dalam bentuk naratif sebanyak 25-30 

halaman. 
f) Panitia ujian promosi adalah panitia ujian pra-promosi. 

 
A.2. Persyaratan mengikuti ujian prapromosi adalah sebagai berikut: 

a) Dilaksanakan selambat-lambatnya enam bulan setelah ujian prapromosi 
dan secepat-cepatnya  satu minggu setelah lulus ujian prapromosi. 

b) Ujian promosi doktor harus dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang 
dari tim penilai, yaitu dihadiri oleh promotor, 1 (satu) orang ko-promotor, 
1 (satu) orang penguji eksternal, dan 3 (tiga) orang penguji. 

c) Ujian promosi doktor dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin 
oleh Dekan Sekolah Pascasarjana untuk program multidisiplin atau Dekan 
Fakultas untuk program monodisiplin atau oligodisiplin atas nama rektor. 

d) Ujian promosi doktor berlangsung paling lama 120 menit dengan acara 
sebagai berikut: 

− Pembukaan ujian promosi oleh pimpinan sidang.  
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− Promotor memperkenalkan promovendus. 
− Pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk mempresentasikan 

disertasinya selama 20 menit. 

− Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit. 
− Pimpinan sidang mempersilakan penguji tamu yang telah dipersiapkan 

untuk mengajukan sanggahan (tidak memberikan nilai). 
− Penilaian akhir ujian promosi dilaksanakan oleh panitia penilai dalam 

rapat tertutup. 
− Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian termasuk predikat kelulusan 

(yudisium). 

− Pesan-pesan promotor kepada doktor baru. 
− Penutupan ujian promosi oleh pimpinan siding 

 

B. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 
2785/UN4.1/KEP/2018 tentang Penyelenggaraan Program Doktor 

Universitas Hasanuddin 
 

B.1. Tujuan Pendidikan Doktor adalah menghasilkan insan cendekia berkarakter 
mulia yang memiliki pengetahuan mendalam dan keterampilan spesifik pada 
bidang tertentu sesuai dengan Jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia (KKNI) dan sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi (SNDikti) 

B.2. Bentuk tugas akhir, mengacu pada ketentuan berikut: 
a) Setiap peserta didik Program Doktor diwajibkan untuk menyelesaikan tugas 

akhir berupa disertasi 
b) Format penulisan disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dekan 
c) Beban sks disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya ditetapkan di dalam 

kurikulum masing-masing program studi. 
B.3. Pelaksanaan Ujian Promosi Doktor, mengacu pada ketentuan berikut: 

a) Promosi doktor bersifat pilihan (optional). 

b) Promosi doktor dapat diikuti oleh mahasiswa paling lambat 2 (dua) 

bulan setelahlulus ujian disertasi. 

c) Persyaratan mahasiswa mengikuti promosi doktor sebagai berikut: 

− Berstatus mahasiswa aktif; 

− Lulus ujian disertasi dan ditetapkan untuk mengikuti promosi 

doktor oleh tim promotor; 

− Mendapatkan persetujuan KPS dan Dekan Fakultas/Sekolah; dan 

− Memperoleh ijin promosi dari Biro Administrasi Akademik. 

d) Pelaksanaan promosi diatur sebagai berikut: 

− Panitia promosi adalah panitia ujian disertasi; 
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− Panitia berjumlah 7(tujuh) orang yang terdiri atas promotor dan 

seluruh co-promotor serta 4(empat) orang dosen yang bergelar 

doktor dalam bidang yangsesuai, dan dapat ditambahkan 1 (satu) 

orang dari unsur eksternal; dan 

− Promosi dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dapat dipimpin 

oleh Rektor,Dekan, atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah atas nama 

Rektor Unhas. 

e) Promosi berlangsung paling lama 120 menit dengan acara sebagai 

berikut: 

− Pembukaan promosi oleh pimpinan sidang; 

− Promotor memperkenalkan promovendus; 

− Pimpinan sidang mempersilakan promovendus untuk 

mempresentasikandisertasinya selama 20 menit; 

− Pimpinan sidang memimpin tanya jawab selama 45 menit; 

− Pimpinan sidang mempersilakan unsur eksternal untuk 

mengajukansanggahan; 

− Pimpinan sidang mengumumkan hasil ujian disertasi 

(yudisium)dan predikatkelulusan; 

− Pesan-pesan promotor kepada doktor baru; dan 

− Penutupan promosi doktor oleh pimpinan sidang. 

VI. PROSEDUR 

 
Uraian prosedur-prosedur yang diperlukan dituangkan dalam SOP di bawah ini. 
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VII.   LAMPIRAN. 

 
7.1. Formulir pengesahan/persetujuan ujian Promosi 

7.2. Format bukti pelunasan SPP 

7.3. Format Surat Izin Ujian Prapromosi (Ujian Disertasi) 

7.4. Formulir persetujuan pelaksanaan ujian promosi (terbuka) 

7.5. Format surat undangan ujian promosi (terbuka) 

7.6. Format berita acara ujian promosi (terbuka) 


