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I. PENDAHULUAN  

Penyelenggaraan pendidikan tinggi berpedoman pada Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 yang mengatur pendidikan tinggi, dan 
peraturan pelaksanaannya. 
Salah satu pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, adalah Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 
Nomor 234/U/2000 Tahun 2000, yang menjelaskan tata cara mendirikan 
perguruan tinggi, termasuk pembukaan program Pascasarjana Magister 
dan Doktor. Pedoman tersebut membuka kesempatan bagi perguruan 
tinggi yang mampu untuk menyelenggarakan program pendidikan 
Magister dan Doktor, yang diarahkan untuk memacu pembangunan 
kualitas sumberdaya manusia berkelanjutan. 
Sejalan dengan paradigma baru pendidikan tinggi, pembangunan 
pendidikan sarjana, pembangunan pendidikan pascasarjana mewarnai 
pembangunan jangka panjang tahap kedua. Hal itu memberi isyarat 
bahwa pengembangan pendidikan tinggi dalam abad ke 21 merupakan era 
pembinaan dan pemberdayaan pendidikan program pascasarjana. 
Untuk menyiapkan sumber daya manusia di abad ke 21, pendidikan 
program pascasarjana diselenggarakan dengan tujuan ganda yaitu :  

(1) meningkatkan mutu dan kualifikasi dosen dalam upaya meningkatkan 
mutu dan efesiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan  
(2) memacu penyediaan kebutuhan sumber daya manusia peringkat 
pascasarjana yang diperlukan oleh masyarakat. 
Pendidikan program pascasarjana ini terbuka bagi dosen, lulusan 
pendidikan sarjana (S1) yang berminat meneruskan pendidikannya ke 
jenjang yang lebih tinggi (S2/S3), dan mereka yang menduduki 
jabatan/pekerjaan pada instansi pemerintah dan swasta, yang di 
sekolahkan oleh instansinya, yang disekolahkan oleh pemerintah melalui 
tugas belajar dalam negeri (BPPS) atau atas biaya sendiri (sponsor). 
Buku Pedoman ini diterbitkan untuk memasyarakatkan informasi tentang 
pendidikan program pascasarjana yang diselenggarakan di perguruan 
tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta kepada khalayak, 
utamanya :  

(1) Antar perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan 
pascasarjana 
(2) Perguruan tinggi pengirim yang menyekolahkan para dosennya ke  
program pascasarjana di perguruan tinggi penyelenggara. 
(3) Para sarjana (S1) yang baru lulus, dosen, dan mereka yang bekerja di  
luar perguruan tinggi, yang berminat meneruskan pendidikannya, dan 
(4) Instansi pemerintah dan swasta yang sedang giat meningkatkan mutu 
dan  
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profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan masing-masing.   

>b>II. PENDIDIKAN TINGGI  

Pendidikan tinggi adalah suatu jenjang pendidikan diatas jenjang 
pendidikan menengah. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan tinggi adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi terdiri atas 
lima bentuk yaitu  
(1) Akademi  
(2) Politeknik,  
(3) Sekolah Tinggi,  
(4) Institut dan  
(5) Universitas. 
Perguruan tinggi diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat, 
masing-masing disebut perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi 
swasta. 
Perguruan tinggi menyelenggarakan dua macam kurikulum yaitu 
pendidikan Akademik dan pendidikan Profesional. Pendidikan Akademik 
mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan ilmu 
pengetahuan dan diselenggarakan di Sekolah Tinggi, Institut, dan 
Universitas. Pendidikan Profesional mengutamakan peningkatan 
kemampuan penerapan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan di 
Akademi, Politeknik, dan dapat pula diselenggarakan di Sekolah Tinggi, 
Institut, dan Universitas. 
Pendidikan Akademik terdiri atas pendidikan Sarjana (S1), dan pendidikan 
pascasarjana yang mencakup pendidikan Magister (S2) dan pendidikan 
Doktor (S3). Pendidikan Profesional terdiri atas Pendidikan Diploma (DI - 
DIV), Pendidikan Spesialis I (SP1), dan Pendidikan Spesialis II (SP2), 
yang masing-masing setara dengan Magister dan Doktor).  

Pendidikan Profesi adalah kelanjutan pendidikan sarjana tertentu yang 
diarahkan untuk meraih kewenangan dan sebutan profesi seperti Dokter 
(Dokter Hewan, Apoteker). Untuk meraih sebutan profesi, seorang 
Sarjana Kedokteran, Sarjana Kedokteran Hewan, Sarjana Farmasi harus 
mengikuti pendidikan profesi dalam jangka waktu tertentu dengan bobot 
20 bobot Satuan Kredit Semester (SKS).   

III.PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PROGRAM 
PASCASARJANA  

Pendidikan program pascasarjana diselenggarakan di perguruan tinggi 
yaitu pada Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas. Perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana disebut perguruan 
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tinggi penyelenggara (Tabel 1).  

Pendidikan Sekolah Tinggi Institut Universitas

 
Jalur Akademi  
Magister (S2) V  
Doktor(S3) V V V   

Sekolah Tinggi   

Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. (SK Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman 
Pendirian Perguruan Tinggi pasal 1 ayat ke 9) 
Institut 
Institut adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan 
pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan 
profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan teknologi 
dan/atau kesenian sejenis (SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian 
Perguruan Tinggi pasal 1 ayat ke 10).  

Universitas 
Universitas adalah perguruan tinggi yang disamping menyelenggarakan 
pendidikan akademik dapat pula menyelenggarakan pendidikan 
profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau 
kesenian tertentu (SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 
tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 
pasal 1 ayat ke 11). 
Sampai saat ini Departemen Pendidikan Nasional memiliki 170 perguruan 
tinggi penyelenggara pendidikan program pascasarjana, yaitu 40?.. 
perguruan tinggi negeri dan 130?.. perguruan tinggi swasta. 
Tabel 4 menunjukkan perguruan tinggi negeri penyelenggara, yang 
menawarkan ragam program studi Magister dan program studi Doktor 
pada tabel 5. 
Program Magister yang ditawarkan oleh perguruan tinggi swasta 
penyelenggara dapat dilihat pada tabel 7 dan program Doktor pada tabel 
8.   

IV. PROGRAM PASCASARJANA  

A. Program Magister dan Program Doktor 
Program pascasarjana mencakup program Magister dan Doktor. 
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Keputusan tentang ijin penyelenggaraan program Magister dan program 
Doktor didasarkan pada program studi, dengan demikian satu program 
Magister atau program Doktor dapat memiliki beberapa program studi. 
Program Magister  
Program Magister selanjutnya disebut program S2 adalah jenjang 
pendidikan akademik yang mempunyai beban studi antara minimal 36 
SKS dan maksimal 50 SKS dengan kurikulum 4 semester dan lama 
program antara 4 sampai 10 semester, setelah pendidikan program S1 
atau sederajat (SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 
tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi 
pasal 1 ayat ke 18) 
Program Doktor 
Program Doktor selanjutnya disebut program S3 adalah jenjang 
pendidikan akademik yang ditempuh setelah pendidikan program S1 atau 
sederajat, atau distempuh setelah pendidikan program S2 atau sederajat, 
dengan beban studi dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan 
Menteri (SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi pasal 1 ayat 
ke 19) yang dirancang untuk kurun waktu sebagai berikut :  

1. Bagi calon Doktor yang berpendidikan S1 sebidang ditempuh sekurang-
kurangnya 8 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 
SKS dan selama- lamanya 12 semester; 
2. Bagi calon Doktor yang berpendidikan S2 sebidang ditempuh sekurang-
kurangnya 4 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 
SKS dan selama- lamnya 10 semester; 
3. Bagi calon Doktor yang berpendidikan S1 tidak sebidang ditempuh 
sekurang-kurangnya 9 semester dengan pendidikan sekurang-kurangnya 
88 SKS dan selama- lamanya 13 semester; 
4. Bagi calon Doktor yang berpendidikan S2 tidak sebidang ditempuh 
sekurang-kurangnya 5 semester dengan beban pendidikan sekurang-
kurangnya 52 SKS dan selama-lamanya 11 semester (SK Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 
Hasil Belajar Mahasiswa Doktor pasal 5 ayat 3).   

Program Studi   

Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman 
penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang 
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar 
mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 
sesuai dengan sasaran kurikulum. Program studi dapat terdiri atas 
beberapa bidang konsentrasi/ kekhususan, misalnya program studi 
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Magister Manajemen menawarkan konsentrasi kekhususan dalam 
Ekonomi Menajerial, Pemasaran, Asuransi, Rumah Sakit, Perbankan, 
Sumber Daya Manusia, Transportasi, Telekomunikasi. Dalam program 
studi Magister Manajemen cara membedakan konsentrasi/kekhususan 
yang satu dengan konsentrasi/kekhususan lain dalam suatu program studi 
yang sama tercermin pada matakuliah. Dalam program Doktor dapat 
memiliki beberapa program studi tetapi dalam setiap program studi tidak 
ada bidang konsentrasi/ kekhususan seperti pada program Magister.  

B. Kurikulum Pendidikan Program Pascasarjana 
Kurikulum pendidikan program pascasarjana dilaksanakan berdasarkan 
Sistem Kredit Semester (SKS). Yang dimaksud dengan Sistem Kredit 
Semester adalah perangkat penyelenggaraan kegiatan kurikuler satu 
tahun kalender akademik diatur dan dilaksanakan dalam dua semester, 
yaitu semester genap dan semester ganjil. Berdasarkan sistem ini, setiap 
mata kuliah kurikulum pendidikan program pascasarjana diberi bobot 
kredit Satuan Kredit Semester. Satu satuan kredit semester terdiri atas 
satu jam tatap muka dan dua jam persiapan per semester. Satu semester 
berlangsung selama 18 minggu. 
Ujian 
Tolok ukur keberhasilan mahasiswa ditentukan melalui penilaian hasil 
ujian. Ujian dapat berbentuk tulis/lisan, pelaksanaan tugas, dan 
pengamatan oleh dosen. Jenis ujian berupa ujian semester, ujian akhir 
program studi atau ujian Tesis dan ujian Disertasi, yang diadakan dalam 
rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi, masing-masing untuk 
memperoleh gelar akademik Magister dan gelar akademik Doktor. 
Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai hurup A, B, C, D, dan E, 
yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0 (SK Menteri Pendidikan 
Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 
Mahasiswa pasal 15 ayat ke 3).   

Predikat Kelulusan 
Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat yaitu : Memuaskan, Sangat 
Memuaskan, dan dengan Pujian, yang dinyatakan pada transkrip 
akademik (SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tanggal 20 
Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 
Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa pasal 15 ayat ke 1).   

Ijajah dan Gelar 
Kepada mereka yang dinyatakan berhasil menyelesaikan pendidikan 
program pascasarjana akan menerima ijajah dan meraih gelar akademik 
Magister atau gelar akademik Doktor, dan sebutan profesional Spesialis I, 

http://www.kopertis4.or.id


 

http://www.kopertis4.or.id

  

e-mail : kopertis4@colony.quasarmail.net

 

Aam.-  

atau Spesialis II, sesuai dengan program pendidikan pascasarjana yang 
diikutinya. 
C. Tata Cara Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru 
Calon peserta program pascasarjana berasal dari perguruan tinggi 
pengirim dan dari luar perguruan tinggi pengirim, seperti instansi, 
persendirian, atau pihak asing. 
D. Peminat Dari Lingkungan Perguruan Tinggi 
Perguruan Tinggi Penyelenggara 
Yang dimaksud dengan perguruan tinggi penyelenggara adalah perguruan 
tinggi negeri penyelenggara pendidikan program pascasarjana 
dilingkungan Depdiknas yang bermaksud menyekolahkan dosen biasa ke 
perguruan tinggi penyelenggara asal dosen yang bersangkutan.   

Perguruan Tinggi Pengirim  

Yang dimaksud dengan perguruan tinggi pengirim adalah perguruan tinggi 
(Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas) negeri dan 
swasta untuk program Magister dan Doktor, dan sebagian dosen biasa 
dari IAIN/STAIN/STAIS yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil di 
lingkungan Departemen Agama untuk program Magister, yang bermaksud 
menyekolahkan dosen biasa ke perguruan tinggi negeri penyelenggara 
program pascasarjana. 
Perguruan tinggi pengirim mengajukan surat usulan yang ditujukan 
langsung kepada Direktur/Koordinator program pascasarjana yang dituju, 
dilengkapi dengan lampuran (3 sampai dengan 7) berkas usulan calon 
yang telah diisi lengkap termasuk bagi calon peserta yang akan dibiayai 
sendiri, oleh perguruan tinggi/yayasan maupun calon peserta yang 
biayanya dimintakan dari BPPS. 
Dosen yang diusulkan untuk menempuh studi program Magister dan 
Program Doktor dikaitkan dengan upaya : 
(1) Peningkatan mutu; 
(2) Pengembangan bidang ilmu yang diasuhnya; 
(3) Memperhatikan agar langkah yang ditempuh itu tidak mengganggu 
stabilitas penyelenggaraan proses belajar-mengajar di perguruan 
tingginya (perguruan tinggi asal).   

Perguruan Tinggi Swasta  
Perguruan Tinggi Swasta hendaknya lebih giat membina dosen, dengan 
cara menyekolahkan dosen tetapnya ke pendidikan program 
pascasarjana, dengan biaya dari Yayasan/perguruan tingginya. Sejalan 
dengan upaya itu dalam rangka pembinaan perguruan tinggi Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan beasiswa melalui program 
Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi dosen biasa perguruan 
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tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang diterima pada perguruan 
tinggi negeri penyelenggara pendidikan program pascasarjana seluruh 
Indonesia sebagai pemacu percepatan pembinaan dan pengembangan 
tenaga akademik perguruan tinggi.   

E. Peminat Dari Lingkungan Perguruan Tinggi  

Instansi 
Pimpinan instansi yang berminat menyekolahkan stafnya pada jenjang 
program Magister dan Doktor harus mengajukan usul kepada 
Direktur/Koordinator Program Pascasarjana disertai dengan kelengkapan 
berkas seperti tercantum pada lampiran 3 sampai dengan 7 pada buku 
pedoman ini. 
Perseorangan 
Calon yang ingin mengikuti pendidikan program pascasarjana harus 
mencalonkan diri kepada Direktur/Koordinator Program Pascasarjana 
dengan mengisi berkas kelengkapan yang relevan seperti lampuran 3 
sampai dengan 7 pada buku pedoman ini. Apabila yang bersangkutan 
terikat oleh pekerjaan disuatu instansi dalam pengajuan usul studi 
Magister dan Doktor harus dicantumkan izin instansinya.  

Calon Mahasiswa Asing 
Pihak asing dapat mengikuti pendidikan program pascasarjana, dengan 
memperhatikan tata aturan yang ditetapkan, antara lain : 
1. Calon yang bersangkutan diterima oleh perguruan tinggi penyelenggara 
pendidikan program pascasarjana; 
2. Mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
sebagai mahasiswa asing yang belajar di Indonesia dan surat izin tinggal 
selama periode mengikuti pendidikan; 
3. Kesediaan membiayai pendidikan dan menanggung biaya hidup 
perjalanan dan keperluan lainnya serta tidak dibenarkan bekerja di 
Indonesia; 
4. Taat pada ketentuan dan tidak melanggar peraturan perundang-
undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia. 
Pendaftara dan awal perkuliahan dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini : 
F. Jadwal Pengusulan Calon Peserta Pendidikan Program Pascasarjana 
Rencana penyelenggaraan program pascasarjana di masing-masing 
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan program pascasarjana dapat 
dilihat pada tabel 2 tentang jadwal pengusulan calon peserta 
pascasarjana. Untuk memperlancar proses penerimaan mahasiswa baru 
hendaknya mengikuti jadwal dibawah ini. 
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