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Tujuan 

Menjelaskan prosedur pelaksanaan Program magister by Research. 

 

Ruang Lingkup 

Mulai dari seleksi mahasiswa sampai pelaksanaan proses pembelajaran. 

 

Definisi 

1. Manual Mutu (MM) adalah pedoman mendokumentasikan sistem mutu 

organisasi UJM Program Magister FPIKUB untuk menunjukkan kemampuan 

organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan 

persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku. 

2. Komisi pembimbing tesis adalah dosen pembimbing tesis yang bertugas 

membimbing mahasiswa melaksanakan penelitian dan pelaporan hasil 

penelitian tesis. 

 

Rujukan 

Manual Mutu program Magister FPIKUB 

SK Dekan  

Buku Pedoman Akademik FPIKUB 

Manual Prosedur Seleksi Mahasiswa Program Magister 

 

Kegunaan MP 

1. Digunakan sebagai sarana untuk mengomunikasikan pelaksanaan suatu 

pekerjaan. 

2. Sebagai pedoman pekerjaan sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten. 

3. Sarana untuk menyimpan pengetahuan dan perkembangan yang diperoleh 

oleh UB. 

4. Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap 

proses pekerjaan pada unit pendaftaran. 

5. Sebagai sarana pelatihan bagi staf yang baru sehingga mengurangi waktu yang 

terbuang untuk memberikan pengarahan. 

6. Sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat 

perubahan sistem. 

7. Sebagai sarana audit dan digunakan oleh SPI acuan utama dalam pelaksanaan 

audit internal. 



Kebijakan Penetapan Kemampuan Mahasiswa untuk Menjalankan Jalur by 

Research 

Mahasiswa yang bisa mengikuti pembelajaran by research adalah mahasiswa yang 

berasal dari bidang ilmu yang sama atau bidang ilmu serumpun yang ditetapkan 

oleh program studi yang telah memiliki track record penelitian di bidang kajian 

wanita dan gender selama 5 tahun atau memiliki 1 publikasi dalam jurnal 

internasional yang kriterianya diatur oleh program studi atau 2 publikasi dalam 

jurnal nasional terakreditasi sesuai bidang ilmu. Evaluasi dan penilaian kelayakan 

mahasiswa dari bidang ilmu serumpun dilakukan oleh tim penguji melalui ujian 

seleksi mahasiswa. 

 

Garis Besar Prosedur 

1. Calon peserta didik mendaftar sesuai dengan MP Program Magister UB. 

2. Menyampaikan draft Tesis untuk mendapatkan penilaian kelayakan dan 

mendapatkan arahan penetapan Promotor dan Kopromotor. 

3. Mulai melaksanakan diskusi untuk menetapkan langkah langkah riset yang 

terjabarkan dalam proposal kecil pada setiap langkah yang merupakan awal 

dari proposal berikutnya. 

4. Setiap proposal harus disertai referency review yang diseminarkan di hadapan 

kandidat yang lain maupun Promotor/Kopromotor sampai dengan 6 kali yang 

terdiri atas 1 kali presentasi, 2 kali pembahas utama, 3 pembahas umum. 

5. Promotor memberikan arahan untuk mengikuti perkuliahan S2 atau S3 (sit in) 

apabila di rasa perlu Mata Kuliah Penunjang Magister. 

6. Melaksanakan ujian setiap proposal sebelum dilaksanakan. 

7. Melaksanakan penelitian setiap langkah dan dipertanggungjawabkan dalam 

seminar secara terbuka. 

8. Promotor/Kopromotor wajib memantau pelaksanaan dan penulisan tesis. 

9. Kandidat wajib menulis hasil setiap langkah penelitian pada jurnal nasional atau 

publikasi seminar internasional. 

10. Ujian yang dilaksanakan merupakan ujian akhir tesis yang menentukan layak 

mendapatkan predikat magister. 

11. Dinyatakan lulus dan menerima ijazah apabila sudah dimuat pada jurnal 

internasional. 


