
SOP Pembimbingan Disertasi 

 

Pembimbingan disertasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. Mahasiswa  yang akan melakukan pembimbingan disertasi terdaftar dan aktif pada 

semester berjalan  

2. Tim Promotor berjumlah minimal dua orang, yang terdiri dari satu orang Promotor dan 

satu atau dua orang Ko-Promotor. 

3. Mahasiswa Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyusun usulan 

penelitian disertasi dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah lulus perkuliahan. 

4. Mahasiswa program Doktor diwajibkan berada di kampus resmi UGM selama studi, kecuali 

dengan izin khusus dari Tim Promotor dapat diberikan ijin meninggalkan kampus paling 

lama dua semester. 

5. Pembimbingan disertasi mencakup: 

 

a. Penetapan arah penelitian 

b. Penetapan mata kuliah penunjang penelitian 

c. Penyusunan proposal 

d. Penyiapan ujian komprehensif 

e. Pengarahan dan pemantauan pelaksanaan penelitian 

f. Pengarahan penyiapan naskah publikasi  

g. Pengarahan penyusunan Disertasi 

h. Pengarahan penyiapan ujian Disertasi 

6. Mahasiswa menyampaikan Logbook untuk ditandatangani/ diketahui oleh dosen dan 

mahasiswa sebagai bukti bahwa pada hari tersebut  telah dilakukan konsultasi pembimbingan 

disertasi. 

 

 

Rincian Prosedur (program studi, dosen pembimbing, dan mahasiswa) 

 

1. Dekan menetapkan nama promotor dan anggota tim promotor untuk masing-masing peserta 

program doktor berdasarkan usulan Ketua Program Studi 

2. Tim promotor mengarahkan mahasiswa program doktor dalam pemenuhan persyaratan 

akademik mencakup pemilihan matakuliah, pengarahan dan pembimbingan peserta program 

doktor dalam penyusunan proposal penelitian untuk ujian komprehensif, penelitian dan 

penyusunan disertasi, persiapan kelayakan, dan ujian tertutup serta ujian terbuka. 

3. Mahasiswa program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis 

pada setiap akhir semester. 

4. Tim promotor  membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk 

menyusun usulan penelitian,    melaksanakan penelitian, dan penulisan disertasi. 

Pembimbingan dimulai sejak mahasiswa diterima sebagai peserta program, intensitasnya 



makin meningkat setelah mahasiswa mempersiapkan diri untuk seminar usulan penelitian 

hingga program studinya selesai. 

5. Tim promotor dapat melakukan pembimbingan tesis secara online kepada mahasiswa, baik 

komunikasi melalui email atau pertemuan online.  

6. Mahasiswa menginformasikan kepada program studi untuk jadwal pembimbingan secara 

pertemuan online apabila akan difasilitasi oleh program studi.  

7. Proram Studi memfasilitasi pembimbingan disertasimelalui pertemuan online 

8. Mahasiswa menyampaikan Logbook untuk ditandatangani/ diketahui oleh dosen dan 

mahasiswa sebagai bukti bahwa pada hari tersebut  telah dilakukan konsultasi pembimbingan 

Disertasi.  

 


