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UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 

 

 

Menimbang  : a. Bahwa pedoman  akademik  Program Pascasarjana perlu 

penyempurnaan dalam suatu aturan yang digunakan 

sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan kegiatan 

akademik Program Magister di Universitas Pancasakti 

Tegal; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan 

Direktur tentang Pedoman Akademik Program 

Pascasarjana 

 

Mengingat  

 

: 

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 

Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 

7. Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor 

: 328/Pert/YPP/XII/2015 tentang Statuta Universitas 

Pancasakti Tegal Tahun 2015  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Jati Diri 

Universitas Pancasakti Tegal merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di 

Jawa Tengah yang terus berkembang dan meningkatkan jati diri menjadi 

universitas yang diperhitungkan di tingkat nasional. Mulai November 2013 

Universitas Pancasakti Tegal merintis Program Pascasarjana yaitu: (1) Program 

Magister Manajemen; (2) Program Magister Ilmu Hukum; (3) Program Magister 

Teknologi Pendidikan; (4) Program Magister Pendidikan IPS; dan (5) Program 

Magister Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Namun alur perkembangannya 

saat ini ada dua program studi : Magister Manajemen dan Magister Ilmu Hukum. 

 

B. Visi 

Menjadi Lembaga Pendidikan Pascasarjana unggulan nasional, menghasilkan 
Magister dan Doktor yang Kompeten dalam bidang ilmu, berdaya saing dan 
bermoral Pancasila. 

 

C. Misi  

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran secara profesional dan 
berkualitas. 

2. Melaksanakan Penelitian, karya ilmiah yang unggul dan kompetitif di 
bidang Ilmu, serta terlibat aktif dalam pengembangan Ilmu tingkat 
regional, nasional, maupun global. 

3. Mengembangkan IPTEK dan menyebarluaskan dengan pendekatan 
interdisiplin untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama  baik internal maupun ekternal 
dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.  

 

D. Tujuan  

1. Terwujudnya proses pembelajaran berbasis interaktif 
2. Terwujudnya budaya pembelajaran IPTEK yang individual learning 
3. Menghasilkan karya ilmiah yang memberi kontribusi kepada pemecahan 

masalah di masyarakat 
4. Menghasilkan karya ilmiah yang dapat menopang pengembangan IPTEK 
5. Meningkatkan jaringan kerjasama dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. 

 

E. Tata Nilai  

Tata nilai penyelenggaraan pendidikan Program Pascasarjana Universitas 

Pancasakti Tegal bersifat : amanah, profesional, taat asas, visioner,  

transparan, demokratis. 
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BAB II 

PROGRAM MAGISTER 

 

 

A. MAGISTER MANAJEMEN 

Visi  

Mendidik sarjana menjadi tenaga-tenaga profesional yang memiliki 

kemampuan manajerial prima, berjiwa entrepreneur yang beretika dan 

mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis yang dinamis. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan Pascasarjana (S2) Magister Manajemen 

yang berkualitas untuk membekali lulusannya dengan kemampuan 

manajerial yang kuat dan praktik bisnis yang profesional. 

2. Mengembangkan konsep dan kegiatan manajemen yang berkualitas 

sesuai dengan perkembangan dunia bisnis nasional maupun 

internasional, terutama pada bisnis skala kecil dan menengah. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam 

bidang bisnis dan manajemen dan menyebarluaskan pada masyarakat. 

 

Tujuan  

1. Merekrut calon mahasiswa berkualitas tinggi 

2. Memfasilitasi pembelajaran bidang ilmu manajemen  yang hasilnya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri beserta seluruh 

dinamikanya. 

3. Membangun dan mengembangkan jejaring lembaga pendidikan, 

masyarakat bisnis dan organisasi profesional yang bergerak dalam bidang 

manajemen dan bisnis.  

4. Memberikan jasa konsultansi kepada dunia usaha dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk membantu pemecahan masalah bisnis dan 

manajemen yang dihadapi. 
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B. MAGISTER ILMU HUKUM  

Visi 

Pada Tahun 2020 Menjadi Program Studi Magister Ilmu Hukum yang unggul di 

tingkat nasional yang berkompeten dalam ilmu hukum, berdaya saing dan 

bermoral Pancasila 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional dan 

berkualitas  

2. Melaksanakan penelitian beserta hasil desiminasi dan publikasi yang 

berorientasi pada pengembangan ilmu hukum agar bermanfaat bagi 

masyarakat serta pembangunan nasional 

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dengan pendekatan interdisipliner  yang berbasis pada hasil penelitian di 

bidang hukum guna membantu mengatasi permasalahan yang ada di 

masyarakat serta mendukung pembangunan nasional 

4. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak nasional dan 

internasional. 

 

Tujuan  

1. Menghasilkan calon mahasiswa yang berkualitas 

2. Mewujudkan  proses pembelajaran dengan memanfaatkan media dan 

hasil penelitian dan pengabdian .  

3. Melaksanakan penelitian dan pengabdian yang memberikan kontribusi 

dan pemecahan masalah di masyarakat. 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan 

bagi pelaksanaan perguruan tinggi. 

 

C. KURIKULUM PROGRAM MAGISTER 

1. Struktur Kurikulum Program Magister tersusun sebagai berikut : 

1) Beban kredit untuk Program Magister minimal 36 – 45 sks dengan 

waktu tempuh empat - delapan semester. 

2) Jumlah sks ditentukan oleh Program Studi. 

3) Pada masing-masing program studi memiliki mata kuliah dengan 

beban nol sks, yaitu pada Program Studi Magister Manajemen 

matakuliah Kuliah Kunnjungan Perusahaan (KKP) dan pada Program 

Studi Ilmu Hukum matakuliah Kuliah Kerja Lapangan (KKL). 
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2. Kurikulum Program Studi Magister Manajemen 

 

KURIKULUM PROGRAM STUDI  MAGISTER MANAJEMEN 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 

 

Semester I  (15 Sks)        
                                    

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 B2OH.101 Ekonomi Manajerial  3 

2 B2OH.102 Metode Kuantitatif  3 

3 B2OH.104 Manajemen Pemasaran  3 

4 B2OH.105 Manajemen Keuangan 3 

5 B2OH.207 Manajemen S D M 3 

 

Semester II  (15 Sks)    
                                                                        

No. Kode Mata Kuliah SKS 

  3 Mata Kuliah Wajib  

1 B2OH.209 Aplikasi Statistik Bisnis  3 

2 B2OH.208 Manajemen Strategik  3 

3  Etika Bisnis 3 

4  2 (dua) mata kuliah pilihan konsentrasi 6 

 

Semester II Mata Kuliah Konsentrasi  
 

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  Konsentrasi SDM  

  Budaya Organisasi & Hubungan Industrial 3 

  Perencanaan dan Pengembangan SDM 3 

  MSDM Strategik 3 

2  Konsentrasi Pemasaran  

  Pemasaran Internasional 3 

  Strategik Pemasaran 3 

  Pemasaran Global 3 

3  Konsentrasi Keuangan  

  Analisis Investasi  & Manajemen Resiko 3 

  Keuangan Internasional 3 

  Analisis Informasi Keuangan 3 

 

Semester III  (9 Sks)     
                                                                       

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  1 Mata Kuliah Wajib  

2 UNX20.308 Metode Penelitian dan Seminar Usulan Tesis  3 

3  2 Mata Kuliah Konsentrasi 6 
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Semester III Mata Kuliah Konsentrasi  
 

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1  Konsentrasi SDM  

  Evaluasi Kinerja 3 

  Teori dan Perilaku Organisasi 3 

  Perubahan dan Pengembangan Organisasional 3 

2  Konsentrasi Pemasaran  

  Riset Pemasaran 3 

  Strategik Promosi & Komunikasi Pemasaran 3 

  Perilaku Konsumen 3 

3  Konsentrasi Keuangan  

  Riset Keuangan 3 

  Institusi Dipositori & Pasaran Modal 3 

  Manajemen Resiko 3 

 

Semester IV  (6 Sks)     
                                                                      

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 UNX20.010 Tesis  6 

 

Total SKS : 45  

 

3. Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 

 

KURIKULUM  

PROGRAM STUDI  MAGISTER ILMU HUKUM  

PROGRAM PASCASARJANA  

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  

 

Semester I  (13 SKS) 

  

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 01 Filsafat Ilmu 2 

2 MKW 02 Teori Hukum 3 

3 MKW 03 Politik Hukum 2 

4 MKW 04 Sejarah Hukum 2 

5 MKW 05 Lembaga dan Pranata Hukum 2 

6 MKW 09 Filsafat Hukum 2 

Total 13 
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Semester II  (13 SKS)      

                                    

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 06 Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 2 

2 MKW 07 Hukum dan Konstitusi  2 

3 MKW 08 Sosiologi Hukum  2 

4 MKW 010 Hukum dan Globalisasi Ekonomi  2 

5 MKW 011 Hukum Tata Lingkungan  2 

6 MKW 012 Metode Penelitian Hukum  3 

Total 13 

 

Semester III  (18 Sks)   Kuliah Konsentrasi 

 
1. Konsentrasi Hukum Pidana   

                                                                    

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 014 Tindak Pidana Korupsi 2 

2 MKW 015 Perbandingan Sistem Peradilan Pidana  2 

3 MKW 016 Tindak Pidana Terorisme 2 

    

 
2. Konsentrasi Hukum Pemerintahan Daerah 

  

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 022 Hukum dan Kearifan Lokal  2 

2 MKW 021 Hukum Pertanahan  2 

3 MKW 028 Hukum Sumber Daya Alam  2 

 

3. Konsentrasi Hukum Bisnis 

 

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 020 Hukum Pemerintahan Daerah  2 

2 MKW 027 Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha  2 

3 MKW 017 Hukum Perdagangan Internasional  2 

 

Semester IV  (10 Sks)        

                                                                  

No. Kode Mata Kuliah SKS 

1 MKW 030 Kuliah Kerja Lapangan (KKL) 2 

2 MKW 029 Seminar Proposal Penelitian  2 

3 MKW 031 Seminar Nasional 0 

4 MKW 025 Tesis 6 

 

Total SKS : 44 
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BAB III 

PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA 

 

 

Mahasiswa Program Magister adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi pada 

Program Magister Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada semester yang 

sedang berjalan. Untuk mendapatkan status sebagai mahasiswa, setiap mahasiswa 

berkewajiban melakukan daftar ulang pada setiap semester sesuai dengan jadwal 

yang ditetapkan. 

 

A. Persyaratan Calon Mahasiswa 

1. Foto copy ijazah dan transkrip prestasi akademik sarjana yang sudah 

dilegalisir; 

2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75, dan bagi yang kurang akan 

dipertimbangkan berdasarkan tahun kelulusannya,  dan pengalaman kerja 

yang dimiliki. 

             

B. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 

Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas 

Pancasakti Tegal diselenggarakan 2 kali dalam satu tahun akademik, untuk 

semester genap dan ganjil. 

1. Tahapan 

a. Membayar biaya pendaftaran sesuai program studi melalui Bank yang 

bekerjasama dengan Program Pascasarjana Universitas Pancasakti 

Tegal. 

b. Melakukan pendaftaran dengan melengkapi data-data yang 

diperlukan sesuai pengumuman seleksi Program Pascasarjana. 

c. Mengikuti proses seleksi (Tes Potensi Akademik) 

d. Pengumuman peserta yang lolos seleksi dapat dilihat di Papan 

Pengumuman Pascasarjana sesuai jadwal. 

2. Dokumen yang harus disiapkan : 

a. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku; 

b. Foto copy Ijasah yang telah dilegalisir; 

c. Foto copy Transkip Akademik yang telah dilegalisir; 

d. Surat Rekomendasi Akademik dari 2 orang yang berkompeten; 

e. Surat ijin belajar bagi yang sudah bekerja; 

f. Pas foto terbaru ukuran 4x3 cm dan 2x3 cm masing-masing rangkap 

dua. 
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C. Penerimaan Mahasiswa Baru 

a. Calon yang diterima sebagai mahasiswa baru Program Pascasarjana 

Universitas Pancasakti Tegal adalah yang lulus seleksi. 

b. Mahasiswa yang diterima wajib melakukan registrasi akademik dan 

keuangan sesuai ketentuan. 

 

D. Mahasiswa Pindahan 

Mahasiswa Pindahan berasal dari Program  Pascasarjana atau Sekolah 

Pascasarjana Perguruan Tinggi lain,  dengan  alasan tertentu dapat diterima, 

dengan ketentuan: 

a. Berasal dari program studi pascasarjana yang terakreditasi. 

b. Setiap mata kuliah sekurang-kurangnya bernilai B; 

c. Wajib menempuh mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi. 

d. Keputusan diterima tidaknya mahasiswa pindahan ditentukan oleh 

Direktur Program PPs. 

 

E. Registrasi Mahasiswa 

Registrasi mahasiswa Program Pascasarjana diatur menurut ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Setiap mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dan keuangan 

pada setiap awal semester 

b. Registrasi diatur dan dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik. 

c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi tidak berhak mendapat 

layanan akademik. 

 

F. Cuti Kuliah 

a. Mahasiswa pascasarjana dapat mengambil cuti kuliah, maksimal 2 (dua) 

kali selama masa studi. Lebih dari itu akan dipertimbangkan. 

b. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan dalam batas masa studi.  

 

G. Drop Out (DO) 

Mahasiswa yang sampai semster 8 belum menyelesaikan studi dinyatakan 

Drop Out (DO) atas usulan Program Studi. 
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BAB IV 

BEBAN STUDI, MASA STUDI, DAN PEMUTUSAN STUDI 

 

 

A. Beban Studi dan Lama Pendidikan 

Beban studi mahasiswa program magister berkisar 36 - 45 sks yang 

dijadwalkan untuk empat semester, paling lama delapan semester.  

Beban perkuliahan setiap semester maksimal 16 sks. 

 

B. Masa Studi 

Ketentuan masa studi program magister dirancang selama 4 – 8 semester, 

tidak termasuk waktu berhenti sementara atau cuti akademik. Mahasiswa 

yang tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang telah 

ditentukan, maka akan diberi peringatan sampai dengan habis masa studi. Jika 

masa studi telah habis mahasiswa belum menyelesaikan kewajiban 

akademiknya maka dinyatakan Drop Out (DO).  

 

C. Pemutusan Studi 

Pemutusan studi mahasiswa program pascasarjana diatur dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Melebihi batas masa studi, 

2. Telah memperoleh sanksi dan tidak menunjukkan kemajuan.  
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BAB V 

PERKULIAHAN 

 

 

A. Sistem Perkuliahan 

 Program Pascasarjana menggunakan sistem kredit semester (SKS). Setiap awal 

semester mahasiswa melakukan kontrak kredit matakuliah, sesuai kurikulum 

yang berlaku. 

 Beberapa ketentuan: 

1. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 

minggu/pertemuan kuliah, termasuk ujian. 

2. Sistem kredit semester adalah penyelenggaraan perkuliahan dengan 

beban akademik mahasiswa dan dosen yang dinyatakan dalam satuan 

kredit semester. 

Besaran SKS menunjukkan jumlah waktu yang digunakan untuk menguasai 

bahan perkuliahan, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa 

a) Nilai satu sks untuk perkuliahan tatap muka dan seminar di kelas atau 

di laboratorium setara dengan 50 menit, dan 60 menit kegiatan 

akademik terstruktur, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

dosen, dan 60 menit kegiatan akademik mandiri, mendalami bahan 

kuliah dan pengayaan dari berbagai literatur perminggu selama satu 

semester. 

b) Nilai satu sks untuk penelitian penyusunan tesis setara dengan 3 x 60 

menit sehari selama 25 hari kerja. 

2. Bagi dosen 

Nilai satu sks setara dengan 50 menit kuliah tatap muka terjadwal, 60 

menit kegiatan merencanakan dan mengembangkan bahan kuliah, dan 60 

menit kegiatan penilaian tugas-tugas dan ujian. 

 

B. Bentuk dan Frekuensi Perkuliahan 

Perkuliahan dilaksanakan dalam tiga bentuk, yaitu perkuliah di kelas, 

laboratorium, dan di lapangan. 

Perkulihan di kelas berupa penyajian dari dosen dan atau mahasiswa disertai 

dialog serta diskusi. 

Perkuliahan di laboratorium merupakan kegiatan latihan peningkatan 

kemampuan antara lain: bahasa inggris, statistik,  penelitian, dan komputer. 

Sedangkan perkuliahan di lapangan merupakan kegiatan untuk 

mengaplikasikan dalam bentuk Kuliah Kunjungan Perusahaan (KKP) dan Kuliah 

Kerja Lapangan (KKL). 
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C. Kewajiban Dosen 

Bagi dosen yang belum mencapai 12 pertemuan persemester diwajibkan 

menambah pertemuan kuliah sebelum melaksanakan ujian akhir semester. 

Mahasiswa yang hadir kuliah kurang dari 75 %, diharuskan mengganti dengan 

pembuatan tugas: penyusunan makalah, laporan bab, atau tugas lainnya 

sesuai dengan matakuliah. 

Ketentuan tugas pengganti ketidak hadiran tersebut diatur sebagai berikut: 

1) Tidak hadir sebanyak 3 – 4 kali diharuskan membuat dua 

makalah/laporan bab; 

2) Tidak hadir lebih dari 5 kali, tidak diizinkan mengikuti ujian akhir 

semester. Setiap ketidakhadiran kuliah harus ada surat pemberitahuan 

atau menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter 
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BAB VI  

MATRIKULASI, DAN PENILAIAN HASIL BELAJAR 

 

 

A.  Matrikulasi 

1. Mahasiswa yang telah diterima, wajib mengikuti program matrikulasi. 

2. jenis, jumlah, dan lingkup program matrikulasi ditentukan oleh program 

studi. 

3. Mahasiswa yang tidak lulus dalam satu atau lebih program matrikulasi 

wajib mengulang. 

4. Waktu dan cara penyelenggaraan program matrikulasi, serta hal-hal lain, 

diatur oleh Direktur Program Pascasarjana. 

 

B.  Penilaian Hasil Belajar 

1.  Selama mengikuti pendidikan mahasiswa wajib menempuh empat macam 

penilaian belajar, yaitu ujian: 

a. matakuliah; 

b. proposal tesis;   

c. ujian tesis; 

2.  Untuk menilai prestasi mahasiswa dalam suatu matakuliah atau kegiatan 

akademik lain, digunakan lambang huruf dan angka sebagai berikut : 

 

  Tabel 1 Bobot Nilai  

86 – 100 huruf mutu A angka mutu 4 

71 – 85 huruf mutu B angka mutu 3 

56 – 70 huruf mutu C angka mutu 2 

45 – 55 

 

45 - b-55 

huruf mutu D angka mutu 1 

<45 huruf mutu E angka mutu 0 

 
3.  Nilai lulus minimal B.  

4.  Kegiatan akademik yang dapat diperhitungkan kreditnya adalah yang 

memperoleh nilai simpulan lulus seperti yang dimaksud dalam huruf C 

(Penilaian Hasil Belajar). 

5.  Matakuliah atau kegiatan akademik yang belum bisa dinilai, karena ada 

bagian dari kegiatan belajarnya yang belum dilengkapi oleh mahasiswa 

pada akhir semester dinyatakan sebagai belum lengkap (BL). 
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6.  Batas akhir yang diberikan kepada mahasiswa untuk melengkapi 

komponen mata kuliah/akademik seperti yang dimaksud  dalam angka 5, 

adalah 1 minggu setelah tanggal yudisium. 

7.  Jika sampai akhir batas waktu tersebut dalam angka 6, mahasiswa belum 

melengkapi kewajibannya, otomatis dinyatakan tidak lulus. 

8.  Perhitungan Prestasi Belajar 

 Hasil belajar keseluruhan seorang mahasiswa selama mengikuti suatu 

program, pada setiap akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) sebagai berikut: 

                                        Bobot x sks 

IP Kumulatif  =    ---------------    = 

                                                ∑ sks  

9.  Predikat kelulusan  

Hasil penilaian akhir prestasi studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut: 

3,71 – 4,00 :  dengan pujian/cuumlaude (dengan memperhatikan 

waktu penyelesaian studi) 

3,41 – 3,70 :  sangat memuaskan 

2,75 – 3,40 :  memuaskan 
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BAB VII 

PENELITIAN 

 

 

A. Tujuan 

Program penelitian di Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal 

bertujuan untuk : 

1. Memperoleh mutu penelitian yang tinggi yang mengarah pada penemuan 

dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Meningkatkan peran serta Program Pascasarjana Universitas Pancasakti 

Tegal didalam memecahkan masalah-masalah pembangunan melalui 

berbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

B. Kategori Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan Program Pascasarjana Universitas 

Pancasakti Tegal dapat dikategorikan menjadi : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan seni (IPTEKS) 

2. Pengembangan kelembagaan 

3. Menunjang pembangunan 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

1. Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh Kepala Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan 

2. Penelitian diselenggarakan atas nama program studi untuk 

pengembangan IPTEKS 

3. Penelitian dapat dilaksanakan secara kelompok maup[un individual 

4. Penelitian dapat dilaksanakan secara lintas program studi untuk 

pengembangan kelembagaan dan yang menunjang pembangunan 

5. Penelitian dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Institusi 

Dalam dan Luar Negeri. 

 

D. Sumber Dana Penelitian 

Dana penelitian dapat bersumber dari : 

1. Universitas Pancasakti Tegal 

2. Instansi Pemerintah dan Swasta 

3. Dikti 
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E. Administrasi Penelitian 

1. Penelitian yang dibiayai Universitas Pancasakti Tegal dilakukan 2 (dua) 

tahap pelaksanaan, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap dengan 

proses penjadwalan sebagai berikut : 

 

No Kegiatan Semester Gasal Semester Genap 

1 Penyusunan Proposal Maret September 

2 Pelaksanaan April-Juni Oktober-Desember 

3 Penyusunan Laporan Juli Januari 

4 Seminar Hasil Agustus Februari 

 
2. Peneliti 

a. Bertanggung jawab atas hasil penelitian yang dipublikasikan 

b. Melaporkan hasil penelitian kepada Rektor melalui Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

c. Melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
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BAB VIII 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

A. Pengertian 

Pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah 

penyebarluasan/penerapan pengalaman ilmu pengetahuan, teknologi dan 

seni secara bertanggung jawab dan melembaga, langsung kepada masyarakat 

yang membutuhkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk 

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah maupun nasional. 

 

B. Tujuan  

 Secara umum tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam bersikap dan 

berperilaku, motivasi belajar masyarakat, meningkatkan kecerdasan dan mutu 

kehidupan, membina institusi serta profesi dimasyarakat, dan memperolah 

umpan balik bagi Universitas Pancasakti Tegal. 

 Secara khusus tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah : 

1. Membangun kemandirian masyarakat dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi ataupun dalam memenuhi kebutuhan mereka. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,  khususnya sumber daya 

dan para pelaku pembangunan. 

3. Menjadikan Universitas Pancasakti Tegal sebagai bagian dan integritas 

dari proses pembangunan secara nyata guna membantu memperlancar 

pencapaian tujuan pembangunan 

4. Memperoleh umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan kualitasv 

pendidikan pengajaran dan penelitian bagi Universitas Pancasakti Tegal. 

 

C.   Khalayak Sasaran  

 Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 

perorangan, kelompok, lembaga (pemerintah dan swasta), dari/atau 

komunikasi di luar Universitas Pancasakti Tegal. 

 

D. Bentuk Kegiatan  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan 

mahasiswa dalam bentuk : pendidikan masyarakat, pelayanan profesional 

dalam bentuk kaji tindak (Action Research), pengalaman wilayah/desa binaan 

terpadu, Kuliah Kerja Nyata, dan pengabdian Kepada Masyarakat oleh 

mahasiswa. 
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E. Sifat Kegiatan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bersifat : perintisan dan penunjang 

perintisan merupakan kegiatan untuk memulai hal-hal baru dalam 

memcahkan permasalahan, termasuk upaya merintis tumbuhnya sistem baru 

baik kelembagaan maupun IPTEK. Penunjang adalah kegiatan untuk 

menunjang kegiatan pihak lain guna mempercepat dan meningkatkan 

kelancaran proses dan keberhasilan pembangunan baik bersifat 

komplementer maupun bersifat suplementer.   

   

F. Bidang Garapan  

Sesuai dengan Visi dan Misi UPS Tegal Bidang garapan LPM adalah 

pemberdayaan SDM melalui Penerapan IPTEKS, Pengentasan kemiskinan, 

pelestarian lingkungan hidup, peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 

peningkatan kualitas pendidikan. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan 

pada pembangunan masyarakat (comunity development) dengan pendekatan 

pengorganisasian masyarakat (comunity organization) untuk mengembangkan 

kemampuan ekonomi masyarakat (economic development). 

 

G. Prosedur Pelaksanaan  

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) cara pelaksaan kegiatan pengabdian pada 

masayarakat. Pertama : adanya suatu kebutuhan yang sesuai dengan 

lingkungan garapan LPM UPS Tegal. Kedua : pengesahan tenaga ahli/tenaga 

pengajar yang mengidentifikasi adanya kebutuhan masyarakat luas atau 

pemerintah, melalui pengajuan usulan untuk melakukan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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BAB IX  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN  

 

 

A. Tugas Pokok Dosen 

1. Pendidikan dan Pengajaran, meliputi : 

a. Memberi kuliah, menguji/menilai, termasuk memeriksa dan menilai 

ujian, makalah, dan tesis.  

b. Menjadi pembimbing dalam penyusunan makalah, tesis, KKP, KKL, dan 

sejenisnya.  

c. Memimpin, mengelola laboratorium . 

d. Membimbing praktikum mahasiswa untuk meningkatkan prestasi 

akademik. 

e. Memberi bimbingan akademik mahasiswa. 

2. Kegiatan penelitian meliputi : 

a. Penelitian ilmiah. 

b. Membimbing penelitian – penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 

2. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat. 

3. Melaksanakan tertib administrasi akademik.  

 

B. Peran Dosen  

1. Pembimbing Mahasiswa   

2. Pembangkit perhatian, fasilitator, motivator dan dinamisator 

3. Perancang pembelajaran. 

 

C. Equivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) 

1. Beban tugas tenaga pengajar adalah jumlah pekerjaan yang wajib 

dilakukan oleh seorang tenaga pengajar. 

2. Beban tugas tenaga pengajar dinyatakan dengan Evaquilen Waktu 

Mengajar Penuh (EWMP) 38 jam kerja per minggu yaitu jam kerja wajib 

tenaga pengajar sebagai imbalan terhadap gaji dan tunjangan lain yang 

diterima dari negara / yayasan. 

3. Evaquilen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) tenaga pengajar (dosen) 

ditetapkan setara dengan 12 SKS dan dihitung setiap semester dengan 

pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja per minggu selama satu 

semester atau 6 bulan, atau 1 SKS setara dengan 50 jam kerja per 

semester. 

4. Untuk memperoleh jumlah SKS yang ditentukan, dosen dapat melakukan 

kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, 
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pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan 

administrasi. 

 

D. Kewajiban dan Tanggungjawab Dosen 

1. Kewajiban Dosen Terhadap Diri Sendiri 

a. Dosen wajib : 

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung 

tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, 

Sumpah Pegawai Negri Sipil/Pegawai Universitas dan Sumpah 

Jabatan. 

2) Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab 

atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia 

umumnya. 

3) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan 

untuk mencapai kenyataan dan kebenaran. 

4) Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu 

pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan 

kemanusiaan. 

b. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu 

kewajiban untuk memeliharan dan memajukan ilmu pengetahuan 

melalui kajian, penelitian, pembahasan atau pentebarluasan ilmu 

kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat. Secara 

bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan 

dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu : 

1) Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan dan cara 

berfikir ilmiah 

2) Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain, 

3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.  

c. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, 

yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam 

lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah seminar, dan 

kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan. 

d. Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya 

sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik 

dan profesinya. 

e. Seorang dosen wajb menumbuh kembangkan suasana akademik di 

lingkungan kerjanya. 

f. Sebagai seorang ilmwan seorang dosen dalam berkomunikasi baik 

secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang 
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sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak 

menyinggung perasaan orang lain. 

g. Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan 

masyarakat akademik antar dosen dengan jalan: 

1) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik 

serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen 

2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan 

Universitas dalam bentuk tugas sosial daln ikut serta 

menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan 

mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan. 

3) Menghayati dasar-dasar keuangan dalam penyelenggaraan 

Universitas berdasarkan Statuta Universitas Pancasakti Tegal. 

h. Seorang dosen wajib senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan 

keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi 

sosialnya di masyarakat. 

2. Kewajiban Dosen Terhadap Universitas. 

a. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan 

Pascasarajana dan Universitas. 

b. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan 

mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi. 

3. Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik 

a. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan 

kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik 

yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan yaitu : 

1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik 

menurut kemampuannya serta penuh dedikasi disiplin, dan 

kearifan, 

2) Menjauhi dan menghindarkan hal-hal yang mengarah pada 

peluang terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam 

proses belajar mengajar, 

3) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang 

dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik 

profesional.   

4) Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat meraih 

prestasi yang optimal. 

b. Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi 

yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar 

penyelesaian studinya dengan penuh kearifan. 
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4. Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitan 

a. Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib: 

1) Bersikap dan berfikir analitis dan kritis, 

2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses 

penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data 

maupun hasil penelitian, 

3) Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam 

menyajikan hasil penelitian, 

4) Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan 

yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan, 

5) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan, 

6) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa 

manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah 

mati, atau bagian/fragmen dan manusia coba tersebut, 

b. Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti 

1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas 

hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian supaya 

hasil penelitian dapat dimengerti, 

2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya, 

3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-

besarkan hasil penelitian, 

4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplosit manfaat yang akan 

diperoleh subjek penelitian. 

c. Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya: 

1) Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedru 

yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sahih, 

2) Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil 

suatu penelitian selalu dapat disempurnakan, 

3) Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan 

memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan 

kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender, 

4) Memberikan penemuan yang baru. 

5) Bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan 

finansial. 

6) Berbasis kompetensi dan logis. 

7) Mengingat aspek akuntabilitas. 

5. Tanggung jawab dosen dalam bidang pengabdian pada masyarakat  

a. Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen: 

1) Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis 

dengan dosen dan berbagai macam disiplin ilmu, 
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2) Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan 

program – program pengabdian, 

3) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarkat. 

b. Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja 

yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan. 

6. Kewajiban Dosen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik 

a. Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen 

b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral 

dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

c. Ketentuan lebih lanjut tentang Kode Etik Dosen diatur dengan 

keputusan Rektor. 
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BAB X 

PENJAMINAN MUTU 

 

 

A.   Pendahuluan 

Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan pentingnya otonomi 

institusi yang berlandaskan pada akuntabilitas, evaluasi, dan akreditasi dan 

bermuara pada tujuan akhir peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Di pihak 

lain, kecenderungan globalisasi, kebutuhan masyarakat dan tuntutan persaingan 

yang semakin ketat menuntut komitmen yang tinggi pada penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu. Pemahaman tersebut menegaskan perlunya Program 

Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal melaksanakan suatu manajemen mutu 

terpadu, termasuk didalamnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk 

menjamin agar mutu pendidikan di UPS dapat dipertahankan dan ditingkatkan 

sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. 

1. Pengertian  

 Diantara banyak definisi tentang mutu, untuk keperluan 

pengembangan sistem jaminan mutu dipakai pengertian menurut kriteria 

dari Crosby (1979) dan salis (1993), bahwa mutu pendidikan tinggi adalah 

pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah 

ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi didalam rencana strategisnya, 

atau kesesuaian dengan standar yang telah ditentukan. 

 Jaminan mutu adalah keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian 

dari sistem untuk memastikan bahwa mutu prodek atau layanan yang 

dihasilkan selalu konsisten sesuai dengan yang direncanakan/dijanjikan. 

Dalam jaminan mutu terkandung proses penetapan dan pemenuhan standar 

mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga 

seluruh stakeholders memperoleh kepuasan. 

 Sistem Penjaminan Mutu Internal UPS adalah suatu sitem yang 

dikembangkan dan diimplementasikan di UPS untuk menjamin agar mutu 

pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan yang 

direncanakan/dijanjikan. 

2. Tujuan 

Sistem Jaminan Mutu Pendidikan UPS bertujuan untuk : 

1. Membantu pencapaian visi dan misi UPS melalui penjaminan mutu 

program dan pelayanan pedidikan. 

2. Menetapkan peran seluruh komponen dalam penjaminan mutu 

pendidikan. 

3. Memfasilitasi dan mengoordinasikan perbaikan mutu berkelanjutan di 

UPS 
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4. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pendidikan. 

 

B.  Organisasi Mutu 

Organisasi Mutu UPS melekat pada struktur organisasi UPS dan berada pada 

seuruh tingkatan/level Universitas, fakultas dan program studi. Rektor 

merupakan penanggungjawab tingkat Universitas dengan pelaksanaan Badan 

Jaminan Mutu (BJM), sedang di tingkat Fakultas dan Prodi langsung dibawah 

tanggung jawab Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Prodi, masing-masing dibantu 

oleh seorang staf dosen sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu. Gabungan dari GJM 

seluruh UPS membentuk peer Group Jaminan Mutu UPS yang bersama-sama 

dengan BJM, mengembangkan Sistem Jaminan Mutu Internal. 

Penekanan fungsi tiap level organisasi mutu seperti tersebut di atas berbeda, 

yaitu: 

1. Tingkat Universitas (UPS) : fungsi manajemen mutu terpadu 

2. Tingkat Program Pascasarjana : fungsi jaminan mutu 

3. Tingkat Program Studi : fungsi pengendalian mutu 

 
Susunan dan rincian tugas organisasi mutu UPS disajikan pada Gambar 1. 

 

gambar 1. Struktur Organisasi Mutu UPS. 

 

Garis pengarahan / guidelines  

 

Garis pelaporan 

Tugas : 

 Mengoordfinasikan dan mengarahkan pengembangan SMPI di 
lingkungan Universitas 

 Menetapkan kebijakan mutu pendidikan Universitas 

 Mengarahkan dan memonitor pelaksanaan SJM 

 Melaksanakan audit dan pelatiahan mutu 

 

 

 

Universitas 

Tugas : 

 Mengambangan SJM di lingkungan Fakultas 

 Menetapkan kebijakan mutu pendidikan Fakultas 

 Melakukan review kinerja Prodi dalam aspek pendidikan 

 Mengarahkan tindakan perbaikan untuk Jaminan Mutu Pendidikan 

 

Tugas : 

 Menetapkan sasaran mutu pendidikan Prodi 

 Mengendalikan proses pendidikan  

 Merumuskan dan melaksanakan aktivitas untuk perbaikan mutu 

pendidikan 

Program 

Pascasarjana 

Program Studi 
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C.  Ruang Lingkup Penjaminan Mutu 

Dengan tetap mengacu pada visi dan misi UPS, Sistem Penjaminan Mutu 

Internal UPS mencangkup : 

1. Standar akademik : kesesuaian tingkat mutu kuliah dengan tujuannya, 

keterbaruan kurikulum, serta sejauh mana mencapai tujuan kurikulum. 

2. Mutu Pembelajaran : mutu dan motivasi dosen, dayatarika dan relevansi 

mata kuliah, keefektifan metode pembelajaran, manajemen perkuliahan, 

tanggapan mahasiswa serta kemampuan mata kuliah mengembangkan 

pengetahuan mahasiswa, pemahaman atau kompetensi yang diperlukan 

untuk tingkat yang dibutuhkan. 

3. Mutu dukungan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen oleh unit layanan 

akademik dan oleh prasarana administrasi. 

4. Tingkat pencapaian mahasiswa : hasil penilaian formal, tingkat kepuasan 

mahasiswa terhadap kemajuan studi, dan tingkat pencapaian lulusan 

(alumni) dalam memperoleh pekerjaan beserta penghargaannya. 

5. Mutu penelitian, konsultasi dan kegiatan akademik lain beserta 

relevansinya terhadap mata kuliah – mata kuliah yang ditawarkan. 

6. Tingkat kepuasan pelanggan (stakeholders). 

Ruang lingkup jaminan mutu diatas dijabarkan lebih lanjut pada berbagai aspek 

jaminan mutu yang masing-masing ditetapkan standar mutunya (standar mutu 

pendidikan). Standar Mutu Pendidikan UPS yang lebih lanjut digunakan sebagai 

manual dalam proses jaminan mutu UPS. 

 

D.  Mekanisme Jaminan Mutu UPS Tegal 

 Jaminan mutu pendidikan UPS dilaksanakan dengan pendekatan siklus PDCA 

(Plan-Do-Check-Action) pada proses penyelenggaraan pendidikan. 

1. Perencanaan Mutu (Plan) 

 Plan berkaitan dengan perencanaan mutu, meliputi penetapan kebijakan 

mutu, peetapan tujuan mutu beserta indikator pencapaiaannya, serta 

penetapan prosedur untuk pencapaian tujuan mutu. 

 Kebijakan mutu IPB adalah : Secara efisien menghasilkan lulusan dengan 

kompetensi yang relevan dengan kebutuhan stakeholder, Upaya 

pemenuhan dinamika kepuasan stakeholder nasional dan global 

didukung oleh komitmen tinggi terhadap mutu oleh seluruh komponen 

yang terlibat dalam proses pendidikan. Kebijakan mutu UPS dijabarkan 

menjadi kebijakan mutu tingkat fakultas. 
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 Berdasarkan kebijakan mutu UPS tersebut maka ditetapkan tujuan dan 

sasaran mutu UPS sebagai berikut : 

a. Bidang akademik 

-  Mahasiswa memperoleh kualifikasi yang diinginkan dalam waktu 

yang sesingkat mungkin (60% mahasiswa s1 lulus dalam waktu 4 

tahun; 95% mahasiswa D3 lulus dalan 3 tahun) 

-  Lulusan bisa bekerja segera setelah lulus (50% lulusan mengalami 

masa tunggu 3 bulan atau kurang sebelum bekerja untuk pertama 

kali) 

b.   Bidang administrasi dan penunjang pendidikan 

-  Prosedur rutin dilaksanakan secara efisien dengan waktu 

stakeholder yang minimum  

-  Staf administrasi bersifat friendly dan helpful 

-  Lingkungan selalu kondusif untuk pembelajaran 

  Untuk mengukur pencapaian tujuan mutu UPS ditetapkan indikator 

kinerja program pendidikan yang dikelompokkan menurut kategori 

input – process – output – outcome – impact. Selanjutnya setiap Prodi 

mengukur kinerja saat ini sebagai baseline indicator serta menetapkan 

sarana mutu pada jangka pendek (2-3 tahun) dan jangka panjang 

(5tahun). 

  Prosedur untuk pencapaian tujuan dan sasaran mutu dituangkan dalam 

bentuk Standar Operating Procedure (SOP) untuk seluruh kegiatan kunci 

pada proses pendidikan. SOP tersebut disusun dengan mengacu pada 

kebijakan mutu, tujuan dan sasaran mutu serta standar mutu 

pendidikan. 

 

2. Pelaksanaan (Do) 

Untuk menjamin mutu pendidikan, maka seluruh proses pendidikan, 

termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai dengan 

SOP yang telah ditentukan. Ketua Program Studi bertanggungjawab dalam 

mengendalikan seluruh proses pendidikan berdasarkan SOP tersebut, 

termasuk meng-enforce dosen, tenaga penunjang dan mahasiswa agar 

menjalankan peran masing-masing sesuai SOP, memantau pelaksanaannya 

dan memberikan umpan balik kepada pihak terkait (dosen, tenaga 

penunjang dan mahasiswa) serta memastikan pelaksanaan pemberian 

reward dan penalty sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota Peer Group di 

tiap Prodi memberikan masukan dan bantuan yang diperlukan Ketua 

Program Studi. Berbagai borang, instrumen pemantauan dan check list 

disiapkan sesuai dengan SOP yang ditentukan serta harus diisi oleh 

komponen yang terlibat. Hal tersebut menuntut komitmen seluruh 
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komponen terkait, termasuk mahasiswa, Dosen, tenaga penunjang dan 

unsur manajemen dan unsur manajemen pada tugas dan fungsinya 

masing-masing. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan juga 

merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Untuk itu keterpaduan program 

dan pelanggaran juga perlu mendapat perhatian. Dalam hal ini pelanggaran 

dan pembiayaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan jaminan 

mutu pendidikan terintegrasi dalam mekanisme Rencana Kerja dan 

Anggaran Tahunan (RKAT) tiap unit kerja. 

 

3. Evaluasi (Check) dan Tindak Lanjut (Action) 

Evaluasi pelaksanaan proses pendidikan dan jaminan mutunya 

dilaksanakan dengan 3 cara, yaitu evaluasi diri oleh setiap Prodi, internal 

audit terhadap pelaksanaan proses pendidikan dan hasilnya di Prodi oleh 

Fakultas dan Universitas, dan evaluasi oleh pihak eksteral, dalam hal ini 

bisa oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) (Gambar 2) 

Secara periodik, yaitu setiap akhir tahun akademik, Program Studi 

melakukan evaluasi diri (termasuk mengukur pencapaian indikator 

kinerja), menyusun rencana perbaikan dan menyusun laporan pelaksanaan 

program pendidikan kepada Dekan Fakultas. Dalam lima tahun sekali 

laporan evaluasi diri lengkapi dengan hasil tracer study (survei lulusan) dan 

atau survei pengguna lulusan. Disamping itu Program Studi secara teratur 

merevisi basis data untuk keperluan Akreditasi setiap lima tahun sekali. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme Evaluasi dan Tindak Lanjut untuk Jaminan Mutu Pendidikan 
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Dekan Fakultas menindak lanjuti laporan dengan melakukan internal audit 

dan memberikan umpan balik/saran-saran perbaikan dengan berkoordinasi 

dengan BJM untuk penyiapan tenaga auditnya. Tenaga audit dari luar 

fakultas direkrut berdasarkan mekanisme audit silang. 

Hasil setiap proses tersebut diatas dikomunikasikan dan dibahas dalam 

Lakakarya Jaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan secara berjenjang 

ditingkat Departemen, Fakultas dan Universitas serta secara bersama-sama 

dipertimbangkan tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan. 
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BAB XI 

TESIS 

 

 

A. Pengertian 

Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian 

dalam suatu bidang ilmu, dan dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar magister dalam bidang ilmunya. Penyusunan tesis 

dilakukan dengan bimbingan tim pembimbing yang terdiri atas dua orang 

dosen, yaitu Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua. 

 

B. Tahapan Penyusunan 

Tahapan penyusunan tesis meliputi: penyusunan proposal/usulan penelitian 

tesis, pengajuan dan penentuan pembimbing, seminar proposal, pemantauan 

kemajuan penyusunan tesis, ujian sidang tesis. 

 

C. Penyusunan Proposal Penelitian Tesis 

Proposal penelitian tesis disusun pada semester tiga, dan boleh diawali pada 

semester satu.  Rancangan proposal dikembangkan dan diperkuat dalam 

berbagai matakuliah yang terkait dengan masalah yang diteliti, sejak semester 

satu hingga semester tiga. Finalisasi draft proposal diharapkan selesai pada 

akhir semester tiga. 

 

D. Pembimbingan Tesis 

Persyaratan dan Tahapan untuk memperoleh pembimbing tesis adalah : 

1. Mahasiswa telah menempuh semua matakuliah teori dan telah lulus. 

2. Ketua Program Studi mengusulkan nama-nama pembimbing kepada 

Direktur  

3. Direktur Program Pascasarjana menunjuk dan menetapkan masing-

masing seorang pembimbing pertama dan seorang pembimbing kedua. 

4. Mahasiswa menyusun proposal tesis dengan bimbingan dosen 

pembimbing yang ditunjuk. 

5. Setelah mendapat persetujuan pembimbing, mahasiswa mengajukan 

seminar proposal. 

6. Proses pembimbingan penulisan tesis dilakukan secara individual dengan 

masing-masing pembimbing. 

7. Setiap akhir bulan para kandidat Magister diharuskan mengisi format 

pemantauan penulisan tesis yang diketahui oleh masing-masing dosen 

pembimbing. 
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8. Mahasiswa diwajibkan menyusun abstrak tesis yang memuat identitas diri 

beserta judul, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. 

9. Tesis yang sudah dinilai layak dan telah mendapatkan persetujuan dari 

para pembimbing diajukan untuk mengikuti sidang ujian tahap satu.  

10. Bagi yang telah  dinyatakan lulus pada ujian sidang tahap satu, dan sudah 

selesai melakukan penyempurnaan tesis sesuai masukan-masukan 

perbaikan, diusulkan untuk mengikuti ujian sidang tahap kedua. 

 

E. Penilaian Draft Tesis 

Penilaian draft tesis dimaksudkan untuk menelaah dan mendalami hasil dan 

laporan penelitian sesuai metodologi penelitiah ilmiah. Sedangkan tujuan 

penilaian draf tesis adalah menilai kelayakan hasil penelitian berupa temuan 

konsep atau pemecahan masalah sesuai dengan metode penelitian. 

 

F. Persyaratan Ujian Tesis 

1. Menyerahkan draf laporan tesis yang dijilid rapi dengan mengikuti 

pedoman penulisan yang berlaku 

2. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari pada pembimbing yang 

menyatakan bahwa laporan tesis telah memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan dan layak untuk diuji. 

3. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi 

 

G. Kepanitiaan 

1. Tim Penilai draf tesis 

a. Tim dibentuk dengan keputusan Direktur Pascasarjana 

b. Tim terdiri atas : unsur pimpinan pascasarjana dan pimpinan program 

studi, serta pembimbing 

c. Tim bertugas mengevalusi tesis baik dari segi materi maupun 

metodologi penelitian 

2. Prosedur penilaian draf tesis  

a. Tim penilai melakukan penilaian draf tesis dalam suatu forum 

penilaian yang dipimpin oleh ketua tim 

b. Ketua merangkum semua masukan dari para evaluator 

c. Ketua berdasarkan masukan tim penilai memberikan keputusan 

dalam dua kategori yaitu layak atau belum layak untuk mengikuti 

ujian tesis 

d. Mahasiswa yang draf tesisnya dinyatakan layak dapat segera 

mendaftarkan untuk mengikuti ujian tesis.  
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BAB XII 

UJIAN TESIS 

 

 

A. Maksud dan Tujuan 

Ujian tesis dimaksudkan untuk mengevaluasi tesis yang dilaksanakan secara 

terjadwal. Adapun tujuan ujian tesis adalah menilai kelayakan tesis berupa 

temuan konsep atau pemecahan masalah sesuai dengan metodologi 

penelitian. 

 

B. Persyaratan Ujian Tesis 

1. Lulus evaluasi kelayakan draf tesis 

2. Menyerahkan tesis yang sudah diverifikasi oleh tim dan dijilid rapi dengan 

mengikuti pedoman penulisan yang berlaku 

3. Memperoleh persetujuan secara tertulis dari para pembimbing tim penilai 

kelayakan draf tesis yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dan layak diuji. 

4. Menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan administrasi yang 

dipersyaratkan dan  

5. Lulus TOEFL dengan skor minimal 475 

 

C. Susunan Kepanitiaan 

Susunan Panitia dibentuk dengan Keputusan Direktur Program Pascasarjana. 

Panitia terdiri atas: 

1. Ketua merangkap anggota :  Direktur/Sekretaris Direktur. 

2. Sekretaris   :  Ketua Program Studi 

3. Anggota      :  2 (dua) pembimbing dan 1 (satu) dosen program studi yang 

memiliki kualifikasi Doktor. 

4. Ujian dilaksanakan selama 90 – 120 menit 

 

D. Prosedur Ujian 

1. Pemaparan tesis oleh mahasiswa selama 10 – 15 menit 

2. Ketua panitia memberikan waktu kepada para penguji secara bergantian 

untuk mengajukan pertanyaan dan atau klarifikasi 

3. Setelah selesai pengajuan pertanyaan dan atau klarifikasi, ketua panitia 

memimpin rapat yudisium. Mahasiswa untuk meninggalkan ruang sidang. 
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4. Ketua panitia mengundang kembali mahasiswa ke ruang sidang dan 

mengumumkan hasil ujian tesis 

5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian wajib melakukan perbaikan 

tesis paling lama 2 (dua) minggu setelah tanggal pelaksanaan ujian 

6. Perbaikan tesis berdasarkan catatan dari para penguji 

7. Pembimbing pertama dan pembimbing kedua wajib membimbing 

mahasiswa selama proses perbaikan tesis 

8. Jika sampai batas waktu tersebut pada point 5, mahasiswa yang 

bersangkutan belum dapat menyelesaikan perbaikan tesis, maka kelulusan 

ujian tesis dibatalkan dan diadakan ujian ulang 

9. Ujian tesis ulang untuk setiap mahasiswa maksimal dua kali, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Ujian tesis ulang pertama dilaksanakan selambat-lambatnya satu 

bulan sesudah ujian tesis 

b. Ujian tesis ulang kedua dilaksanakan selambat-lambatnya satu bulan 

sesudah ujian tesis ulang pertama 

c. Apabila mahasiswa pada ujian tesis ulang kedua tidak lulus, maka 

mahasiswa dinyatakan gagal dan diberi Surat Keterangan Pernah 

Kuliah oleh Rektor. 

d. Semua biaya ujian tesis ulang menjadi tanggungjawab mahasiswa. 
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BAB XIII 

PLAGIARISME 

 

 

A. Pengertian dan bentuk Plagiarisme  

Yang dimaksud dengan Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik 

mahasiswa/dosen/peneliti tenaga kependidikan di lingkungan perguruan 

tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang 

diterbitkan dan/atau dipresentasikan. 

Karya tulis yang berupa laporan, review atau resume bab/bagian/buku atau 

artikel jurnal yang dikerjakan atas penugasan dosen dengan syarat sumber-

sumber yang dirujuknya disebutkan dalam sampul atau judul, atau merupakan 

resume atau rivew dari sumber tersebut. 

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam 

memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya 

ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah 

pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber 

secara tepat dan memadai. 

Plagiat meliputi : 

1) mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data 

dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam 

catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai 

2) mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau 

kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan 

sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber 

secara memadai; 

3) menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; . 

4) merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber 

kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

5) menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 

dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan 

sumber secara memadai 

Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan 

atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau 

kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu 

atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, 

dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun 

elektronik. 
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B. Tindakan terhadap Pelaku Plagiarisme 

Untuk mencegah plagiarisme dan untuk memastikan terpeliharanya etika 

akademik di lingkungan program pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal, 

pimpinan dan dosen secara sungguh-sungguh melakukan pemantauan dan 

penilaian terhadap perilaku akademik mahasiswa terutama terhadap karya 

tulis yang dihasilkan mahasiswa baik dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah 

maupun karya akhir berupa tesis. 

Terhadap pelanggaran plagiarisme, pelaku diberi tindakan tegas dengan tetap 

mempertimbangkan kadar kesalahan pelaku.  

Tahapan tindakan tegas : 

1. Peringatan keras secara tertulis; 

2. Penangguhan dan/atau pembatalan status kelulusan; 

3. Penangguhan dan/atau pencabutan beasiswa; 

4. Skorsing dan apabila dipandang perlu, nama-nama pelaku yang 

melakukan plagiarisme akan diumumkan kepada segenap sivitas 

akademika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


