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PENDAHULUAN
 

 
 
 
 

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, difahami adanya tiga orientasi yang dijadi-

kan sebagai parameter pokok. Tiga orientasi ini meliputi: (1) memberikan kemampuan 

untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi sangat cepat; (2) meningkatkan 

kompetensi yang menunjukkan keunggulan komparatif-kompetitif di lingkup nasional, 

regional, dan internasional; serta (3) mewujudkan upaya life-long learning demi turut 

serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Memahami hal ini, Fakultas Psikologi beru-

paya untuk senantiasa membangun dan mengembangkan program dan proses 

pendidikan tinggi yang berkualitas. Hal ini diujudkan dalam rumusan visi Fakultas yang 

menyatakan “Fakultas Psikologi Univeristas Gadjah Mada sebagai pelopor fakultas 

nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan 

bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila”. 

Visi ini kemudian diuraian dalam beberapa rumusan misi yang menjadi rujukan utama 

dalam penyelenggaraan pendidikan psikologi. Misi ini mencakup: (a) menyeleng-

garakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan program sarjana, pascasarjana 
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dan doktor yang kompeten di bidang ilmu psikologi, memiliki karakter yang jujur, 

tangguh, mandiri, kreatif, dan bermartabat; (b) melaksanakan penelitian inter, multi, 

dan transdisipliner yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang 

manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia, serta perilaku manusia pada umumnya; 

(c) melaksanakan penelitian untuk mengembangkan metode, prosedur, dan instrumen 

terapan ilmu psikologi yang dapat menjadi sarana pemecahan masalah dan pening-

katan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia, serta manusia pada umum-

nya; dan (d) Fakultas Psikologi UGM sebagai perwujudan dari manfaat positif 

penerapan ilmu dan profesi psikologi bagi sivitas akademika dan bangsa Indonesia. 

Landasan-landasan inilah yang digunakan dalam pengembangan platform program 

penyelenggaraan pendidikan tinggi psikologi yang terintegrasi, yang mencakup tiga 

strata: Program Studi Sarjana Psikologi, Program Studi Magister Psikologi dan 

Program Studi Magister Psikologi Profesi, serta Program Studi Doktor Ilmu Psikologi. 

Ketiga strata ini difahami sebagai satu kesatuan utuh penyelenggaraan pendidikan 

tinggi psikologi yang diharapkan mampu menghasilkan kualitas lulusan yang 

memenuhi harapan masyarakat serta mempunyai keunggulan yang lebih bila 

dibandingkan dengan penyelenggara pendidikan tinggi yang lain. Satu kebijakan yang 

sudah dilaksanakan oleh Fakultas adalah pengembangan penyelenggaraan program 

pendidikan S-1 yang didasarkan pada Kurikulum Psikologi 2011 (Penyempurnaan). 

Kebijakan ini harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada program S-2 dan S3, 

sebagai konsekuensi dari kebijakan penyelenggaraan program yang terintegrasi. 

Sebagai upaya untuk menindaklanjuti perubahan tersebut, Fakultas merumuskan 

panduan penyelenggaraan program pendidikan psikologi strata S-3 (doktor), 

memperbaiki atau melengkapi panduan penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor 

Ilmu Psikologi edisi tahun 2009 sehingga selaras dengan esensi perubahan kurikulum 

yang dilakukan. Pengembangan kurikulum baru Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada disusun berdasarkan pertimbangan 

diberlakukannya: 

1. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia, yang merupakan rujukan bagi upaya perwujudan mutu dan jati diri 

bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan 

kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran 

(learning outcomes) nasional;  

2. Draft Peraturan Rektor UGM 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan 

pascasarjana. 

3. Kesepakatan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia 

(AP2TPI) tertanggal 16 Desember 2013 mengenai Kurikulum Inti program 

Studi Jenjang Doktor pasal 3.1 bahwa capaian pembelajaran pada program 

doktor pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) setara pada 

jenjang 9 yang berisi (a) mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, 

dan atau seni baru didalam keilmuannya atau praktek profesionalnya melalu 
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riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji, (b) Mampu 

memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang 

keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner, (c) Mampu 

mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang 

bermanfaat bagi ilmu pngetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta 

mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional; serta pasal 3.2 

yang menyatakan bahwa kompetensi program doktor adalah a) mampu 

mengembangkan pengetahuan dan metodologi di bidang psikologi melalui 

riset sehingga menghasilkan karya inovatif, orijinal, dan teruji, b) mampu 

menyelesaikan permasalahan manusia yang kompleks dengan menggunakan 

disiplin ilmu psikologi melalui pendekatan inter- multi-, dan trans-disiplin 

berdasarkan etika penelitian, c) mampu mengelola, memimpin, dan mengem-

bangkan riset di bidang psikologi yang kompleks dengan integritas yang tinggi, 

d) mampu mempublikasikan hasil-hasil riset bidang psikologi di tingkat 

nasional atau internasional bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan 

kemaslahatan umat manusia. 

4. Surat edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 01/M/SE/ 

V/2015 pasal 3 ayat a yang menyatakan agar Perguruan Tinggi menunda 

implementasi Peraturan Menteri No. 49 tahun 2014 tentang Standard Nasional 

Perguruan Tinggi (SNPT) 

Berdasarkan logika penyusunan capaian pembelajaran tersebut, selain juga mengacu 

pada rumusan visi dan misi Fakultas, maka secara umum dapat dirumuskan capaian 

pembelajaran Prodi Doktor Psikologi UGM menjadi: “menghasilkan lulusan yang 

mampu mengembangkan teori, konsep, temuan yang bersifat terkini, inovatif, unggul di 

bidang Psikologi, yang diabdikan bagi kepentingan bangsa, berdasarkan nilai budaya 

bangsa dan Pancasila.  

Panduan akademik, sebagai konsekuensi perubahan kurikulum, disusun sebagai 

pedoman bagi bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan doktor dilaksanakan. 

Panduan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
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KETENTUAN UMUM
 

 

 

 

Batasan Istilah 

Dalam panduan akademik ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Studi Doktor Ilmu Psikologi (selanjutnya disingkat menjadi Program 

Doktor) adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan sistem kuliah terstruktur yang 

dilanjutkan dengan penulisan disertasi berdasarkan hasil penelitian empirik 

mandiri dan diakhiri dengan promosi guna memperoleh gelar akademik 

tertinggi dalam bidang Psikologi. 

2. Penanggungjawab Program Doktor adalah Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada. 
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3. Pengelola Program Doktor adalah pejabat yang diangkat oleh Dekan untuk 

mengelola Program Doktor, yang terdiri dari Ketua dan Sekretaris. 

4. Mahasiswa Program Doktor adalah seseorang yang terdaftar pada semester 

yang bersangkutan dan sedang mengikuti pendidikan di Program Doktor. 

5. Kandidat Doktor adalah calon doktor, yaitu mahasiswa yang telah lulus ujian 

komprehensif.  

6. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang 

Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat Doktor sebagai tugas 

akhir untuk mendapatkan gelar Doktor. 

7. Tim Promotor adalah tim pembimbing penyusunan disertasi yang diangkat 

oleh Dekan yang terdiri atas seorang Promotor dan satu atau dua orang Ko-

promotor. 

8. Panitia Penilai disertasi adalah empat atau lebih pakar bergelar Doktor yang 

diangkat oleh Dekan untuk menilai kelayakan dan mutu disertasi. 

9. Penguji disertasi adalah pakar bergelar Doktor yang diangkat oleh Dekan 

untuk menilai, menguji, dan mengevaluasi mutu disertasi dan kemampuan 

Kandidat Doktor dalam mempertahankannya dalam sidang ujian disertasi 

(ujian tertutup dan/atau ujian terbuka). 

Dokumen Sumber  

Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Doktor ini disusun dengan mengacu 

pada beberapa dokumen sumber yaitu: 

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;  

4. Kepmen Diknas No. 232/U/2000 tentang Kurikulum; 

5. Kepmen Diknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti;  

6. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen 

Dikti - Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003; 

7. Keputusan MWA UGM No. 12/SK/MWA/2003 tentang ART UGM; 

8. Kebijakan Mutu Akademik UGM 2003;  

9. Standar Akademik UGM 2003;  

10. Draft Peraturan Rektor UGM 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan 

pascasarja 

11. Kesepakatan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia 

(AP2TPI) tertanggal 16 Desember 2013 mengenai Kurikulum Inti program 

Studi Jenjang Doktor. 
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12. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 

01/M/SE/V/2015. 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia, No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Tujuan Pendidikan 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk 

menghasilkan Doktor di bidang Psikologi yang: 

1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka meng-

hasilkan lulusan yang unggul dan kompeten 

2. Penelitian yang menjadi rujukan nasional yang berwawasan lingkungan dan 

responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara yang 

berbasis pada nilai-nilai keunggulan lokal. 

3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu mendorong kemandirian dan 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan 

4. Tata kelola yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terinte-

grasi antar unit guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber 

daya 

5. Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan para mitra 

Pengelolaan 

Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Doktor. 
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PENERIMAAN
 MAHASISWA

  
 

 

 

Masa Pendaftaran & Penerimaan Mahasiswa 

Penerimaan calon mahasiswa baru Program Doktor dilaksanakan maksimal dua kali 

dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran sebagai calon mahasiswa dapat dilakukan setiap waktu dengan 

mengajukan lamaran. 

2. Berkas lamaran harus sudah diterima oleh Pengelola Program paling lambat 

pada akhir bulan Juli (Semester Gasal) atau Januari (Semester Genap) untuk 

tahun akademik yang bersangkutan. 
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Syarat Pelamar 

Calon mahasiswa Program Doktor adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi 

minimal B yang diakui kualitasnya oleh Fakultas Psikologi UGM.  

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: 

1. Persyaratan Akademik 

a. Lulusan program pendidikan S2 Psikologi dalam negeri 

i. Memiliki IPK minimal 3,25 termasuk tesis, atau  

ii. Memiliki IPK minimal 3,00 termasuk tesis; dan telah menghasilkan 

minimal 3 (tiga) karya penelitian psikologi yang diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah atau minimal 2 (dua) buku psikologi yang bermutu yang dinilai 

oleh Program atau minimal menghasilkan 2 (dua) produk berbasis ilmu 

psikologi yang bukan merupakan bagian dari tesis. 

b. Lulusan program pendidikan S2 non-Psikologi dalam negeri 

i. Memiliki IPK minimal 3,50 termasuk tesis, atau 

ii. Memiliki IPK minimal 3,25 termasuk tesis; dan telah menghasilkan 

minimal 2 (dua) karya penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 

atau karya professional berbasis psikologi atau minimal 2 (dua) buku 

psikologi yang bermutu yang dinilai oleh Program atau minimal 

menghasilkan 2 (dua) karya professional yang berbasis ilmu psikologi. 

c. Dinyatakan lulus pada Tes Masuk Program Doktor yang diselenggarakan 

oleh Fakultas Psikologi UGM. Tes ini mengukur pengetahuan dasar 

psikologi. 

d. Lulusan program pendidikan S2 luar negeri dari program studi yang 

terakreditasi oleh Kemendikbud. 

i. Lulusan program pendidikan S2 Psikologi  

i. Memiliki IPK minimal B (3,00) atau yang setara termasuk tesis  

ii. Lulusan program pendidikan S2 non-Psikologi 

i. Memiliki IPK minimal B+ (3,25) atau yang setara termasuk 

tesis, dan telah menghasilkan minimal 3 (tiga) karya penelitian 

bernuansa psikologi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau 

minimal 2 (dua) buku psikologi yang bermutu yang dinilai oleh 

Program atau minimal menghasilkan 2 (dua) produk berbasis 

ilmu psikologi yang bukan merupakan bagian dari tesis 

ii. Dinyatakan lulus pada Tes Masuk Program Doktor yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi UGM.  

2. Persyaratan Kemampuan Bahasa Inggris 

Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris yang setara dengan TOEFL minimal 

500 yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluar-

kannya sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat: 

a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM atau; 

http://acept.ugm.ac.id/sessAcept/idx.php
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b. International English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui 

oleh IDP atau; 

c. Internet-Based (IBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF (The 

Indonesian International Education Foundation) atau; 

d. Computer-Based Test (CBT) TOEFL dari institusi yang diakui 

oleh IIEF atau; 

e. Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui 

oleh IIEF. 

3. Persyaratan Kemampuan Potensi Akademik 

Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi 

Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM minimal 550, atau jenis tes potensi 

akademik yang lain yang diakui UGM, dibuktikan dengan sertifikat yang masih 

berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat 

4. Persyaratan Administratif 

Menyerahkan berkas dokumen administratif sebagai berikut: 

a. Naskah usul/proposal disertasi. 

b. Salinan ijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan. 

c. Daftar riwayat hidup. 

d. Surat rekomendasi dari dua orang, mantan dosen pembimbing dan/atau 

mantan dosen.  

e. Surat ijin belajar dari atasan bagi yang telah bekerja. 

f. Bukti karya penelitian ilmiah atau buku (tidak termasuk skripsi dan tesis). 

g. Bukti pendidikan tambahan yang pernah diikuti (bila ada). 

h. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang pernah diikuti (bila ada). 

i. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai pelamar. 

j. Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan studi, kecuali bagi yang 

sudah melamar beasiswa BPPDN. 

5. Persyaratan Kesehatan 

Memiliki surat keterangan sehat fisik dari dokter.  

Prosedur Melamar 

Pendaftaran sebagai calon mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan: 

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap secara online melalui website 

http://um.ugm.ac.id/ kemudian mencetaknya rangkap 2 (dua).   

2. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi disertai berkas persyaratan 

kepada Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.  

http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
http://paps.psikologi.ugm.ac.id/sessPaps/idx.php
http://paps.psikologi.ugm.ac.id/sessPaps/idx.php
http://um.ugm.ac.id/
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Seleksi Penerimaan 

1. Memenuhi semua persyaratan sebagai pelamar,  

2. Lolos seleksi wawancara untuk menilai kelayakan proposal disertasi, dan 

kesiapan mengikuti studi.  

Penerimaan mahasiswa diputuskan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Dekan. 

Keputusan hasil seleksi diberitahukan kepada pelamar dalam waktu PALING LAMA 14 

HARI KERJA. Keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat. 

Pendaftaran Mahasiswa  

1. Bagi Mahasiswa Baru 

Pelamar yang dinyatakan diterima harus mendaftarkan diri sebagai peserta/ 

mahasiswa Program Doktor di kantor Direktorat Pendidikan dan Pengajaran 

(DPP) UGM dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar uang 

pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat pada bulan 

Agustus (Semester Gasal) dan pada bulan Februari (Semester Genap). 

2. Bagi Mahasiswa Lama 

Pada setiap akhir semester mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang 

(herregistrasi) untuk semester berikutnya, paling lambat pada akhir bulan 

Agustus untuk semester gasal dan pada akhir bulan Februari untuk semester 

genap. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 3 (tiga) 

semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan kehilangan status 

kemahasiswaannya.  
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PROSES PENDIDIKAN
 

 

 

 

Perkuliahan 

Mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan perkuliahan dan lulus dalam semua mata 

kuliah yang disyaratkan. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan sistem kuliah 

tatap-muka di kelas atau dengan sistem studi mandiri (independent study).  

1. Jumlah sks minimal adalah 48 sks, dengan rincian sebagai berikut: 

a. 30 sks meliputi 10 sks mata kuliah wajib, 6 sks mata kuliah wajib minat, 4 

sks mata kuliah pilihan sesuai dengan minat dan bidang konsentrasi yang 

dipilih, 4 sks internship, 2 sks Teknik Penulisan Disertasi (TPD), dan 4 sks 
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untuk keikutsertaan (sebagai pemakalah) pada minimal dua seminar 

nasional atau satu seminar internasional, 

b. 18 sks disertasi, termasuk di dalamnya mempublikasikan minimal satu 

tulisan yang merupakan bagian dari hasil penelitian disertasi pada jurnal 

ilmiah nasional dan internasional terindeks. 

c. Pengambilan mata kuliah melebihi 48 sks diperbolehkan dan diklasifika-

sikan sebagai mata kuliah pilihan, yang dapat diambil baik di dalam 

maupun di luar program studi yang relevan.  

2. Perkuliahan tatap-muka diselenggarakan jika peserta kuliah berjumlah paling 

sedikit 3 orang. Perkuliahan tatap-muka dilaksanakan mengikuti jadwal yang 

ditetapkan Program dengan jumlah pertemuan kelas antara 12 sampai dengan 

14 kali per-semester. 

3. Studi mandiri diselenggarakan jika jumlah peserta kuliah kurang dari 3 orang. 

Jadwal pertemuan dosen-mahasiswa dalam pelaksanaan studi mandiri 

ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan, dengan jumlah pertemuan kelas 7 

kali per-semester. 

4. Mahasiswa wajib menjalani residensi (mukim), yaitu aktif dalam kegiatan 

akademik di kampus secara penuh waktu, selama 2 tahun pertama. 

5. Dosen yang mempunyai kewenangan untuk mengajar mata kuliah Program 

Studi Doktor adalah Doktor yang mempunyai jabatan akademik dosen minimal 

Lektor. 

6. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen Fakultas Psikologi UGM atau 

yang bekerja sama dengan Fakultas, yang memenuhi kualifikasi mengajar 

yang diakui Fakultas, serta mempunyai pengalaman mengajar dan penelitian 

yang memadai. Selain itu, pengampu mata kuliah dapat pula berasal dari para 

profesional atau pakar yang diakui keprofesionalannya atau kepakarannya 

oleh Fakultas, yang mempunyai jejaring dan pengalaman berkecimpung dalam 

dunia keprofesionalan atau kepakarannya yang diakui oleh Fakultas. 

Pembebasan Pengambilan Matakuliah & Transfer Kredit 

Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan (waive) pengambilan mata kuliah bila 

memenuhi syarat: 

1. Telah mengajar mata kuliah bersangkutan minimal 4 semester berturut-turut 

yang dibuktikan dengan SK mengajar, dan 

2. Telah melakukan minimal 2 penelitian dengan topik yang sesuai dengan 

matakuliah bersangkutan yang dibuktikan dengan naskah publikasi hasil 

penelitiannya atau telah menulis buku yang relevan dengan matakuliah yang 

bersangkutan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 
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Matakuliah yang telah diambil pada program S2 Psikologi Universitas Gadjah Mada 

atau program S2 Psikologi dari Universitas lain yang terakreditasi, sks-nya dapat 

ditransfer untuk memenuhi sebagian dari jumlah sks yang seharusnya diambil jika 

mata kuliah tersebut materinya setara. Kesetaraan materi diakui berdasarkan 

pertimbangan Pengelola Program Doktor. 

Pengajuan pembebasan mata kuliah pilihan dan pengajuan transfer sks disampaikan 

kepada Pengelola Program dengan mengisi blanko yang tersedia. Pengelola Program, 

berkonsultasi dengan Promotor, mempunyai hak penuh untuk menentukan jumlah sks 

mata kuliah yang dapat dibebaskan dan ditransfer. 

Cuti Akademik dan Perpanjangan Masa Studi 

Cuti akademik adalah penghentian sementara status kemahasiswaan atas permintaan 

mahasiswa yang bersangkutan. Dalam masa cuti akademik mahasiswa tidak 

memperoleh hak pelayanan akademik dan tidak dikenai kewajiban biaya perkuliahan. 

Mahasiswa dapat memperoleh cuti akademik dengan ketentuan: 

1. Telah lulus ujian komprehensif. 

2. Surat pengajuan cuti akademik disetujui oleh Tim Promotor dan diketahui oleh 

Pengelola Program Doktor. 

3. Cuti dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Dekan. 

4. Cuti dapat diajukan dua kali. 

5. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.  

Masa studi minimum di Program Doktor adalah 6 semester dan maksimal sampai 

dengan 10 semester. 

Perpanjangan masa studi, yang merupakan penambahan waktu bagi mahasiswa untuk 

mengikuti pendidikan dan memperoleh pelayanan akademik, dapat diusulkan oleh 

mahasiswa untuk kemudian dipertimbangkan oleh Pengelola Program Studi Doktor. 

Keputusan untuk menerima atau menolak usul perpanjangan ini menjadi hak penuh 

dari Pengelola. 

Mahasiswa dapat mengusulkan perpanjangan masa studi dengan ketentuan: 

1. Telah lulus ujian komprehensif. 

2. Surat pengajuan usul perpanjangan disetujui oleh Tim Promotor. 

3. Perpanjangan diberikan untuk satu semester dan, dengan pertimbangan 

tertentu, dapat diusulkan kembali maksimal sampai 2 semester.  

4. Perpanjangan dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Pengelola 

Program Doktor. 
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Pembimbingan 

Penulisan proposal disertasi dan penyusunan disertasi dilakukan oleh mahasiswa 

dengan bimbingan Tim Promotor. Tim Promotor berjumlah dua atau tiga orang, yang 

terdiri atas satu orang Promotor dan satu atau dua orang Ko-Promotor. 

1. Syarat menjadi Promotor: 

a. Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor. 

b. Memiliki jabatan Guru Besar, atau memiliki jabatan Lektor Kepala yang 

berpengalaman sebagai Ko-promotor dan telah meluluskan minimal 3 

Doktor. 

2. Syarat menjadi Ko-promotor: 

a. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada atau dosen dari luar 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor dengan 

jabatan minimal Lektor; atau  

b. Doktor dalam bidang ilmu yang oleh Fakultas dipandang relevan dengan 

topik disertasi mahasiswa dengan jabatan minimal Lektor atau yang 

setara. 

c. Profesional yang bergelar Doktor yang oleh Fakultas diakui mempunyai 

keahlian yang relevan dengan tema atau topik disertasi mahasiswa 

3. Penentuan Promotor dan Ko-promotor 

a. Mahasiswa mengajukan satu nama Promotor dan dua nama calon Ko-

promotor kepada Pengelola Program sejak semester pertama. 

b. Usul mahasiswa menjadi bagian dari pertimbangan bagi Pengelola dalam 

menetapkan Promotor dan Ko-promotor.  

c. Dekan Fakultas Psikologi UGM selaku Penanggungjawab Program Doktor 

menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan Promotor dan Ko-

promotor, berdasarkan penetapan Pengelola. Surat Keputusan Pengang-

katan Promotor atau Ko-promotor. 

d. Dalam satu tahun pertama sejak pengangkatan, Promotor dan Ko-

promotor berhak mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertang-

gungjawabkan dengan membuat surat pengunduran diri yang ditujukan 

kepada Dekan, melalui Pengelola Program. Bila hal ini terjadi, mahasiswa 

dapat mengajukan usul penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor baru 

kepada Pengelola.  

e. Pergantian Promotor dapat juga dilakukan karena Promotor memasuki 

masa pensiun sebagai pegawai tetap UGM, atau dinyatakan tidak mampu 

karena alasan kesehatan. 

f. Bila hal d dan/atau e terjadi, mahasiswa mengajukan usul penggantian 

Promotor dan/atau Ko-promotor baru kepada Pengelola, atau Pengelola 

dapat mengusulkan dan/atau menunjuk Promotor dan/atau Ko-promotor 

sebagai pengganti 
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g. Pergantian Promotor dapat memungkinkan dilakukannya pergantian tema 

penelitian disertasi yang harus diajukan dalam ujian komprehensif. 

h. Untuk menjaga kelancaran studi dan pembimbingan, dalam kondisi 

tertentu atas usul Pengelola Program, Dekan dapat melakukan perubahan 

susunan Tim Promotor. 

4. Proses Pembimbingan 

a. Mahasiswa wajib berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur dari 

Promotor dan Ko-promotor. 

b. Promotor dan Ko-promotor secara teratur dan intensif membimbing 

mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian kompre-

hensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, dan penyiapan ujian 

tertutup serta ujian terbuka. 

c. Pembimbingan bersama terjadwal oleh Tim Promotor kepada mahasiswa 

wajib dilakukan sekali sampai dua kali persemester. Promotor/Ko-

promotor yang tidak hadir pada waktu bimbingan bersama yang telah 

terjadwal harus menyetujui hasil bimbingan. 

d. Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan disertasi dan mendapatkan 

tandatangan Promotor/Ko-promotor setiap kali mendapatkan pembim-

bingan. 

Seminar Proposal dan Seminar Hasil Penelitian 

Proposal disertasi diseminarkan sebelum diajukan untuk ujian komprehensif. Seminar 

proposal disertasi dapat diselenggarakan bila: 

1. Naskah proposal telah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor. 

2. Mahasiswa telah menghadiri minimal satu kali pelaksanaan seminar proposal 

disertasi yang diselenggarakan oleh Prodi Doktor, kecuali bila dalam satu 

tahun terakhir seminar yang diselenggarakan kurang dari satu kali. 

Bilamana dipandang perlu, seminar proposal dapat dilakukan lebih dari sekali.  

Hasil penelitian disertasi diseminarkan dalam forum seminar hasil penelitian yang 

diselenggarakan Prodi Doktor, sebelum diajukan untuk dinilai kelayakannya. Seminar 

hasil penelitian dapat diselenggarakan bila: 

1. Naskah disertasi telah mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor. 

2. Mahasiswa telah menghadiri minimal 4 kali pelaksanaan seminar hasil pene-

litian disertasi, kecuali bila dalam satu tahun terakhir seminar yang diseleng-

garakan kurang dari 4 kali. 

Apabila lebih dari 2 bulan sejak diseminarkan naskah disertasi belum didaftarkan 

untuk diajukan kepada Panitia Penilai, maka hasil penelitian disertasi tersebut harus 

diseminarkan kembali. 
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Penelitian dan Penulisan Disertasi 

Penelitian untuk disertasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Telah lulus ujian komprehensif dan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji 

atas perbaikan proposal yang perlu dilakukan 

2. Tema atau fokus utama penelitian yang proposal disertasinya telah lulus ujian 

komprehensif tidak dapat diganti dengan tema lain. Penggantian tema atau 

fokus utama penelitian setelah lulus ujian komprehensif mengharuskan 

pengulangan seminar proposal dan ujian komprehensif 

3. Penggantian/perubahan tema penelitian harus mendapatkan persetujuan dari 

Tim Promotor dan diketahui oleh Pengelola. 

4. Mahasiswa wajib menyiapkan data penelitian disertasi sehingga sewaktu-

waktu dapat diakses oleh Tim Promotor dan Panitia Penilai disertasi.  

5. Hasil penelitian dilaporkan sebagai disertasi yang ditulis dalam Bahasa Indo-

nesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor menurut format 

dan cara penulisan yang mengacu kepada standar American Psychological 

Association (APA) edisi terbaru serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan 

Program. 

6. Disertasi dilengkapi dengan intisari (abstract) maksimum 250 kata dalam 

bahasa Inggris jika disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau dalam 

bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa Inggris. 

7. Disertasi dilengkapi dengan summary dalam Bahasa Inggris jika disertasi 

ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dilengkapi dengan ringkasan dalam 

Bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa Inggris. 

8. Disertasi yang telah selesai ditulis dan dinyatakan lulus dalam ujian tertutup 

wajib dikirimkan pada jurnal internasional. 
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Evaluasi terhadap prestasi akademik sebagai hasil pendidikan dilaksanakan melalui 

penilaian kelas, seminar, ujian komprehensif, pemantauan penulisan disertasi, 

kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka. 

Penilaian Matakuliah 

Penilaian kelas untuk penetapan nilai setiap matakuliah dapat diselenggarakan melalui 

ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), diskusi, seminar kelas, 

penugasan (assignments) individual dan/atau kelompok; yang menjadi wewenang dan 

tanggungjawab dosen mata kuliah yang bersangkutan. 
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Penilaian matakuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Nilai matakuliah dapat merupakan penggabungan (komposit) hasil dari 

beberapa bentuk ujian dan/atau penugasan. 

2. Nilai matakuliah dinyatakan dalam bentuk huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, 

C, C-, C/D, D+, D, D-, D/E, atau E (A = 4; A-=3,75; A/B= 3,5; B+=3,25; B = 3; 

B-=2,75; B/C=2,5; C+=2,25; C = 2; C-=1,75; C/D=1,5; D+=1,25; D = 1; D-

=0,75; D/E=0,50; E = 0). 

3. Nilai kelulusan matakuliah adalah B (SETARA 3,00). 

4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah. 

5. Nilai matakuliah harus telah ditetapkan dan diserahkan pada Pengelola paling 

lambat 3 minggu (21 hari kerja) setelah perkuliahan semester yang bersang-

kutan berakhir. Bila telah sampai pada waktu terakhir nilai belum diserahkan, 

maka demi tertib administrasi akademik, Pengelola Program Doktor 

menetapkan nilai TL (Tidak Lengkap) pada semua mahasiswa. 

Ujian Komprehensif 

Ujian komprehensif adalah ujian tertutup guna menilai mutu dan kelayakan proposal 

disertasi yang telah mendapatkan pembimbingan dan persetujuan Tim Promotor.  

Mahasiswa harus sudah lulus ujian komprehensif paling lambat dua semester sejak 

masa tempuh perkuliahan maksimal berakhir. Ketentuan mengenai ujian komprehensif 

adalah: 

1. Ujian komprehensif dilakukan setelah mahasiswa lulus semua matakuliah 

yang disyaratkan (matakuliah Wajib, Wajib Minat, dan Pilihan, sejumlah 20 

sks) dengan IPK minimal 3,25 dan sebelum pelaksanaan penelitian disertasi.  

2. Ujian komprehensif dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Dekan 

sebagai Ketua Tim Penguji atau yang ditunjuk untuk mewakili, Tim Promotor, 

dan empat orang penguji lain yang ditetapkan oleh Pengelola dengan mem-

pertimbangkan usul dari Promotor. Paling tidak satu orang anggota Tim 

Penguji, selain Tim Promotor, harus berasal dari luar UGM. 

3. Ujian komprehensif dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat 

orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang 

anggota penguji yang salah-satunya berasal dari luar UGM. 

4. Penilaian dalam ujian komprehensif mencakup beberapa aspek, yaitu:  

a. penguasaan perspektif dan teori psikologi baik yang bersifat umum 

maupun bidang khusus psikologi, 

b. kemampuan merumuskan dan menuliskan hasil pemikiran, 

c. penguasaan metodologi penelitian psikologi, dan  

d. kemampuan penalaran. 
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5. Penilaian dalam ujian komprehensif dinyatakan sebagai ’lulus tanpa perbaik-

an’, ‘lulus dengan perbaikan’, atau ’tidak lulus’. Ketua Tim Penguji tidak ikut 

memberikan penilaian dalam ujian komprehensif. 

6. Hasil ujian komprehensif merupakan keputusan rapat Tim Penguji, yang me-

rangkum hasil penilaian masing-masing penguji. Keputusan dapat merupakan 

kesepakatan bersama untuk menyatakan lulus atau tidak lulus, atau meru-

pakan keputusan atas dasar suara terbanyak. 

7. Keputusan hasil ujian disampaikan langsung kepada mahasiswa sesudah 

rapat Tim Penguji. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berubah statusnya 

menjadi Calon Doktor atau Promovendus. 

8. Ujian komprehensif ulangan bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus 

hanya diadakan satu kali dan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 

enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama. 

a. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Pengelola atas usulan Tim 

Promotor. 

b. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif ulangan tidak diperke-

nankan melanjutkan studi, dan dinyatakan tidak mampu melanjutkan dan 

menyelesaikan studi. 

Pemantauan Penulisan Disertasi 

Pemantauan penulisan disertasi dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Didasarkan atas laporan Kandidat Doktor terhadap kemajuan penyusunan 

disertasi secara tertulis dan rutin setiap akhir semester, dengan persetujuan 

dari Promotor. 

2.  Apabila selama 2 semester berturut-turut Kandidat Doktor tidak menyam-

paikan laporan kemajuan penulisan disertasinya maka akan diberikan surat 

peringatan.  

3. Terhadap Kandidat Doktor yang dinilai oleh Tim Promotor tidak memiliki 

kemungkinan dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditetapkan, 

akan dinyatakan tidak dapat lanjut mengikuti pendidikan pada Prodi Doktor 

dan diminta untuk mengundurkan diri. 

Penilaian Kelayakan Disertasi 

Penilaian terhadap disertasi diadakan guna menentukan apakah penelitian yang telah 

dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk naskah disertasi layak untuk diajukan dalam 

ujian tertutup.  

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan disertasi diatur sebagai berikut: 
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1. Dua bulan sesudah pelaksanaan seminar hasil penelitian, disertasi harus 

sudah mendapatkan persetujuan Tim Promotor untuk dinilai kelayakannya. 

2. Panitia Penilai terdiri atas 4 orang yang anggotanya ditentukan oleh Pengelola 

Program dengan mempertimbangkan usul dari Promotor. 

3. Paling tidak satu orang anggota Panitia Penilai harus berasal dari luar 

Fakultas atau luar UGM. 

4. Masing-masing anggota Panitia Penilai melakukan penilaian terhadap naskah 

disertasi secara independen dalam waktu maksimal 30 hari sejak naskah 

disertasi diterimakan dan menyerahkan hasil penilaian secara tertulis kepada 

Pengelola Program. 

5. Apabila disertasi yang bersangkutan dinilai layak oleh seluruh anggota Panitia 

Penilai, maka hasil penilaian beserta saran perbaikannya disampaikan kepada 

Kandidat Doktor dan Tim Promotor untuk ditindaklanjuti. 

6. Apabila masih ada di antara anggota Panitia Penilai yang menyatakan bahwa 

disertasi yang bersangkutan tidak layak, maka diadakan rapat Panitia Penilai 

dengan Tim Promotor yang dipimpin oleh Pengelola Program Doktor Psikologi 

guna menentukan saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh Kandidat 

Doktor. Tim Promotor berkewajiban menindaklanjuti saran perbaikan bersa-

ma-sama dengan Kandidat Doktor. Kandidat Doktor berkewajiban menyelesai-

kan perbaikan ini dalam waktu paling lama 3 bulan.  

7. Bagi disertasi yang dinyatakan layak, perbaikan sesuai dengan saran Panitia 

Penilai harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, sebelum 

disertasi dapat diajukan dalam ujian tertutup. Bila perbaikan disertasi tidak 

diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan 

penilaian ulang setelah perbaikan selesai. 

8. Bila perbaikan disertasi tidak diselesaikan dalam waktu dua kali batas waktu 

yang telah ditentukan, diadakan rapat evaluasi khusus untuk menentukan 

apakah mahasiswa dinyatakan mampu atau tidak mampu untuk menyelesai-

kan studinya.  

9. Bagi disertasi yang dinyatakan tidak layak, sesuai dengan saran Panitia 

Penilai, perbaikan dapat berupa: (a) pengulangan pengambilan data dan 

analisis; atau (b) berupa pengulangan penulisan secara keseluruhan. Naskah 

disertasi yang telah diperbaiki harus diseminarkan kembali sebelum dilakukan 

penilaian ulang.  

Ujian Tertutup 

Ujian tertutup adalah evaluasi terhadap disertasi yang telah dinyatkan layak. Hasil 

ujian tertutup menentukan apakah Kandidat Doktor telah memiliki kompetensi sebagai 

seorang doktor. 
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Ketentuan mengenai ujian tertutup adalah sebagai berikut: 

1. Ujian tertutup dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Dekan sebagai 

Ketua Tim Penguji atau yang ditunjuk untuk mewakili, Tim Promotor, dan 

Panitia Penilai Disertasi. Untuk menjaga kelancaran ujian tertutup, dalam 

kondisi tertentu susunan anggota Tim Penguji dapat diubah oleh Pengelola 

Program. 

2. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat orang 

penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang anggota 

Panitia Penilai Disertasi. 

3. Penilaian pada ujian tertutup mencakup aspek (a) penalaran dan argumentasi, 

(b) bobot ilmiah disertasi, (c) metodologi, dan (d) tata tulis.  

4. Hasil ujian tertutup dinyatakan sebagai ‘lulus’, ‘lulus dengan perbaikan’, atau 

‘tidak lulus’ yang ditentukan oleh rapat penguji setelah ujian berlangsung. Nilai 

minimal kelulusan ujian tertutup adalah B (setara dengan 3,00).  

5. Apabila salah seorang penguji memberikan keputusan tidak lulus maka: (a) 

rapat penguji diteruskan guna membahas hasil ujian untuk mencapai 

keputusan bulat, (b) bila keputusan bulat tidak tercapai, maka Ketua Tim 

Penguji berhak mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. 

6. Apabila Kandidat Doktor dinyatakan lulus, maka masing-masing penguji 

memberikan nilai. Nilai ujian tertutup ditentukan dari nilai rerata (mean) nilai 

yang diberikan oleh semua penguji.  

7. Nilai ujian tertutup bergerak dari A sampai dengan E. Nilai ujian yang 

dinyatakan lulus adalah A, A-, A/B, B+, atau B.  

8. Kandidat Doktor yang hasil ujiannya dinyatakan lulus, harus telah mendapat 

persetujuan dari semua anggota Tim Penguji, dengan perkec ualian anggota 

Tim Penguji yang memberikan keputusan tidak lulus, atas perbaikan yang 

dilakukannya dalam batas waktu yang ditentukan oleh Tim Penguji, sebelum 

dapat menempuh ujian terbuka.  

9. Kandidat Doktor yang tidak melakukan perbaikan dalam batas waktu 

maksimal 3 bulan, harus mengulang ujian tertutup yang waktunya ditentukan 

oleh Pengelola. 

10. Kandidat Doktor yang tidak lulus harus mengulang ujian tertutup, setelah 

perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari Tim Penguji, dalam waktu 

paling lambat satu tahun sejak ujian tertutup. Apabila dalam waktu paling 

lambat satu tahun sejak ujian tertutup promovendus tidak menempuh ujian 

tertutup ulangan maka dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studinya.  
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Ujian Terbuka 

Ujian terbuka merupakan evaluasi akhir terhadap disertasi guna menentukan predikat 

kelulusan dan pemberian gelar doktor. 

Ketentuan mengenai ujian terbuka adalah sebagai berikut: 

1. Tim Penguji ujian terbuka sama dengan Tim Penguji ujian tertutup. 

2. Ujian terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat orang 

penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan dua orang anggota 

Panitia Penilai Disertasi. 

3. Waktu ujian terbuka adalah 60 (enam puluh) menit. 

4. Setelah Kandidat Doktor mempertahankan disertasinya secara terbuka, Tim 

Penguji mengadakan rapat yudisium tertutup untuk menentukan nilai ujian dan 

predikat kelulusan.  

5. Anggota Tim Penguji memberikan penilaiannya masing-masing terhadap hasil 

ujian terbuka dalam bentuk nilai A, A-, A/B, B+, atau B pada formulir yang 

disediakan. 

 Ketua Tim Penguji memberitahukan nilai ujian terbuka kepada anggota Tim 

Penguji berdasarkan nilai rerata (mean) hasil penilaian penguji.  

6. Predikat kelulusan diputuskan oleh Ketua Tim Penguji dengan mempertim-

bangkan masukan dari Promotor. Predikat kelulusan adalah ‘cum laude’ 

(dengan pujian), ‘sangat memuaskan’, atau ‘memuaskan’.  

a. Predikat kelulusan ‘cum laude’ diberikan kepada Kandidat Doktor yang 

memenuhi kriteria: 

i. Memiliki nilai ujian tertutup A atau A-dan nilai ujian terbuka A atau A-; 

ii. Memiliki IPK minimal 3,76; dan 

iii. Lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester sejak terdaftar.  

b. Predikat kelulusan ‘sangat memuaskan’ diberikan kepada Kandidat Doktor 

yang memenuhi kriteria: 

i. Memiliki nilai ujian tertutup A/B, atau B+ dan nilai ujian terbuka A/B 

atau B+, 

ii. Memiliki IPK minimal 3,51; dan 

iii. Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester sejak terdaftar  

c. Predikat kelulusan ‘memuaskan’ diberikan kepada Kandidat Doktor yang 

tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat ‘cum laude’ atau 

predikat ‘Sangat Memuaskan’.  

7. Predikat kelulusan diumumkan oleh ketua Tim Penguji pada ujian terbuka. 

Predikat kelulusan dan nilai ujian terbuka dicantumkan dalam transkrip 

akademik. 

8. Kandidat Doktor menerima ijazah doktor dari ketua Tim Penguji pada ujian 

terbuka.
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Publikasi Disertasi 

Publikasi hasil penelitian disertasi dalam penerbitan ilmiah, baik sebagian atau 

seluruhnya, harus dengan mencantumkan nama Promotor dan Ko-promotor sebagai 

co-authors. Institusi yang dicantumkan dalam publikasi adalah Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada.  

Etika Akademik 

Seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Doktor wajib mematuhi etika dan 

norma akademik yang telah ditentukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah 

Mada. 

PANDUAN AKADEMIK  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PSIKOLOGI 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS GADJAH MADA 
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Sangsi terhadap Pelanggaran Etika Akademik 

Pelanggaran etika akademik mencakup perilaku melanggar norma yang dianut 

masyarakat ilmiah mulai dari kegiatan perkuliahan, pembuatan tugas kuliah, ujian 

matakuliah, penulisan proposal disertasi, penelitian disertasi, penulisan hasil penelitian 

disertasi sampai dengan ujian terbuka. Bentuk pelanggaran terhadap norma ilmiah, 

antara lain, adalah perilaku kecurangan, pemalsuan, penyerahan tugas berulang, 

memfasilitasi ketidakjujuran akademik, mendapatkan keuntungan secara tidak adil, 

serta plagiasi. Sangsi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa pengu-

rangan nilai ujian atau nilai tugas akademis lain, dinyatakan tidak lulus ujian atau tugas 

akademis lain, mengulang kuliah sampai pada pemecatan dari Program Doktor, serta 

pencabutan gelar akademis yang diperoleh apabila telah lulus. 

Drop Out 

Mahasiswa dinyatakan drop out atau tidak mampu, dan dinyatakan tidak diperke-

nankan melanjutkan studi, apabila: 

1. Selama 3 (tiga) semester secara berturut-turut tidak melakukan registrasi, atau 

2. Tidak menyelesaikan perkuliahan dalam batas yang telah ditentukan, atau 

3. Tidak menunjukkan kemajuan penulisan disertasi dua semester berturut-turut, 

atau 

4. Dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi berdasar kesimpulan evaluasi 

hasil pendidikan  

5. melanggar etika akademik  

Mahasiswa yang telah telah resmi dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi tidak 

dapat mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Doktor.  

Pengunduran Diri 

Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari Program Doktor dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa kepada Dekan 

dengan tembusan kepada Pengelola, atasan yang menugaskan belajar, 

dan/atau instansi yang memberikan sponsor. 

2. Surat pengunduran diri diketahui oleh Promotor dan Ko-promotor. 

3. Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah 

mendapat pertimbangan dari Pengelola dan Tim Promotor. 

4. Mahasiswa yang telah telah resmi menyatakan mengundurkan diri tidak dapat 

mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Doktor.
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Hal-hal lain yang belum tercakup dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan 

surat keputusan Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.  

 

 

Yogyakarta, 27 Januari 2016, 

Ditetapkan oleh Dekan 

Fakultas Psikologi UGM, 

 

Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D. 
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 34 

 

Lampiran 2 

Daftar Mata Kuliah  

1. Tabel Mata Kuliah Defisiensi 

Mata Kuliah Sks 

Psikologi Umum Pascasarjana 

Psikologi Kognitif 

Penyusunan dan Pengembangan Skala Psikologi 

Analisis Multivariat 

Teori-Teori Psikologi Sosial 

Psikologi Perkembangan 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2. Mata Kuliah Wajib (10 sks) 

Mata Kuliah Sks 

Filsafat Ilmu 2 

Perspektif Teori Psikologi 2 

Metodologi Kuantitatif 

 1. Berfikir Kritis mengenai Metode Eksperimen 

 2. Meta-Analisis 

 3. SEM 

3 

 

Metodologi Kualitatif 

 1. Berfikir Kritis mengenai Perspektif Metodologi Kualitatif 

 2. Riset Lapangan dan Praktikum NVIVO 

3 

 Internship  4 

Teknik Penyusunan Disertasi 2 

  Mengikuti Seminar Nasional atau Internasional 4 

 Disertasi 18 
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3. Mata Kuliah Wajib Minat: Mind, Brain, and Performance (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Neuropsikologi Kognitif 2 

Ergonomika Kognitif 2 

Fungsi Otak dan Performansi Pendidikan 2 

 

4.   Mata Kuliah Wajib Minat: Perkembangan Kognisi, Emosi, dan Sosial dalam 

Perspektif Life-Span (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Psikologi Perkembangan dalam Perspektif Budaya 2 

Teori dan Metode Psikologi Perkembangan 2 

Develpmental Neuropsychology 2 

 

5.  Mata Kuliah Wajib Minat: Relasi Sosial (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Teori dan Konsep Relasi Sosial 2 

Relasi Sosial: Komunitas dan Budaya 2 

Isu-Isu Terkini Relasi Sosial 2 

 

6.  Mata Kuliah Wajib Minat: Statistika dan Pengukuran (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Seminar dalam Psikometrika 2 

Item Response Theory 2 

Teori Klasik dalam Penyusunan Alat Ukur 2 
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7.  Mata Kuliah Wajib Minat: Perubahan dan Perkembangan Organisasi (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Organisasi dan Perubahan 2 

Motivasi Kerja 2 

Isu-Isu Terkini dalam PIO 2 

 

8. Mata Kuliah Wajib Minat: Psikologi Klinis (6 sks) 

Mata Kuliah sks 

Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Psikopatologi 2 

Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Psikologi Positif 2 

Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Intervensi Klinis 2 

 

9.   Mata Kuliah Pilihan (4 sks) 

a. Memilih mata kuliah dari wajib minat yang lain 

b. Memilih mata kuliah pada level S3 di prodi lain di UGM maupun luar UGM 
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Lampiran 3  

Standard OperatingPprocedure (SOP) 

1.   SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2.   SOP Perkuliahan Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi  

3.   SOP Pengajuan Tim Promotor Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4.   SOP Penilaian Matakuliah Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

5.   SOP Pembebasan pengambilan MK & Transfer Kredit Program Studi Doktor Ilmu 

Psikologi 

6.   SOP Doctoral Research Internship Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

7.   SOP Kegiatan Seminar Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

8.   SOP TPD Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

9.   SOP Seminar Proposal Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

10.   SOP Perpanjangan Masa Studi Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

11.   SOP Ujian Komprehensif Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

12.   SOP Cuti Akademik Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

13.   SOP Seminar Hasil Penelitian Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

14.   SOP Penelitian dan Penulisan Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

15.   SOP Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

16.   SOP Pengunduran Diri Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

17.   SOP Ujian Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
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Lampiran 3 

SOP Penerimaan Mahasiswa Baru  

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi  

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Penerimaan mahasiswa adalah penjaringan calon mahasiswa baru yang 

memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan di Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM. Seleksi dilakukan dalam 2 tahap, 

yaitu: 

1.  Seleksi administratif 

2.  Tes tertulis dan wawancara 

TUJUAN Memperoleh calon mahasiswa yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM. 

KEBIJAKAN PERSYARATAN PENDAFTARAN 

Calon mahasiswa yang mendaftar: 

1. Memenuhi persyaratan akademik  

a. Lulusan dari program studi yang terakreditasi minimal B yang diakui 

kualitasnya oleh Fakultas Psikologi UGM. 

b. Lulusan program pendidikan S2 Psikologi dalam negeri 

1) Memiliki IPK minimal 3,25 termasuk tesis, atau  

2) Memiliki IPK minimal 3,00 termasuk tesis; dan telah mengha-

silkan minimal 3 (tiga) karya penelitian psikologi yang diterbitkan 

dalam jurnal ilmiah atau minimal 2 (dua) buku psikologi yang 

bermutu yang dinilai oleh Program atau minimal menghasilkan 2 

(dua) produk berbasis ilmu psikologi yang bukan merupakan 

bagian dari tesis. 

b. Lulusan program pendidikan S2 non-Psikologi dalam negeri 

1) Memiliki IPK minimal 3,50 termasuk tesis, atau 

2) Memiliki IPK minimal 3,25 termasuk tesis; dan telah menghasil-

kan minimal 2 (dua) karya penelitian yang diterbitkan dalam 

jurnal ilmiah atau karya professional berbasis psikologi atau 

minimal 2 (dua) buku psikologi yang bermutu yang dinilai oleh 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi atau minimal 

menghasilkan 2 (dua) karya professional yang berbasis ilmu 

psikologi. 
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d. Lulusan program pendidikan S2 luar negeri dari program studi yang 

terakreditasi oleh Kemendikbud. 

1) Lulusan program pendidikan S2 Psikologi  

Memiliki IPK minimal B (3,00) atau yang setara termasuk tesis  

2) Lulusan program pendidikan S2 non-Psikologi 

Memiliki IPK minimal B+ (3,25) atau yang setara termasuk 

tesis, dan telah menghasilkan minimal 3 (tiga) karya penelitian 

bernuansa psikologi yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau 

minimal 2 (dua) buku psikologi yang bermutu yang dinilai oleh 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi atau minimal 

menghasilkan 2 (dua) produk berbasis ilmu psikologi yang 

bukan merupakan bagian dari tesis 

2.  Memenuhi persyaratan kemampuan bahasa inggris 

Mempunyai kemampuan Bahasa Inggris yang setara dengan TOEFL 

minimal 500 yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tang-

gal dikeluarkannya sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat: 

a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM atau; 

b. International English Testing System (IELTS) dari institusi yang 

diakui oleh IDP atau; 

c. Internet-Based (IBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF (The 

Indonesian International Education Foundation) atau; 

d. Computer-Based Test (CBT) TOEFL dari institusi yang diakui 

oleh IIEF atau; 

e. Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui 

oleh IIEF. 

3.  Memenuhi Persyaratan Kemampuan Potensi Akademik 

Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes 

Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM minimal 550, atau jenis 

tes potensi akademik yang lain yang diakui UGM, dibuktikan dengan 

sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal 

dikeluarkannya sertifikat 

4. Memenuhi Persyaratan administratif 

a. Naskah usul/proposal disertasi. 

b. Salinan ijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan. 

c. Daftar riwayat hidup. 

d. Surat rekomendasi dari dua orang, mantan dosen pembimbing 

dan/atau mantan dosen.  

e. Surat izin belajar dari atasan bagi yang telah bekerja. 

f. Bukti karya penelitian ilmiah atau buku (tidak termasuk skripsi dan 

tesis). 

g. Bukti pendidikan tambahan yang pernah diikuti (bila ada). 

h. Bukti keikutsertaan dalam kegiatan ilmiah yang pernah diikuti (bila 

ada). 

i. Bukti pembayaran biaya pendaftaran sebagai pelamar. 

j. Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan studi, kecuali bagi yang 

sudah melamar beasiswa BPPDN. 

http://acept.ugm.ac.id/sessAcept/idx.php
http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=313&lang=en
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k. Bagi pelamar yang bekerja di institusi mitra UGM dan biaya 

pendidikannya ditanggung oleh institusi tersebut, dibuktikan dengan 

adanya MoU yang masih berlaku. 

 

5. Memenuhi Persyaratan Kesehatan 

Memiliki surat keterangan sehat fisik dari dokter.  

6. Mengikuti seleksi khusus 

a. Tes pengetahuan tentang Metodologi Penelitian dan pengetahuan 

psikologi sesuai minat  

b. Tes wawancara 

PENENTUAN KELULUSAN 

Untuk menentukan kelulusan, beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

adalah: 

1. Memenuhi semua persyaratan sebagai pelamar  

2. Lolos seleksi tertulis, tes pengetahuan tentang Metodologi Penelitian dan 

pengetahuan psikologi sesuai minat  

3. Lolos seleksi wawancara untuk menilai kelayakan proposal disertasi, dan 

kesiapan mengikuti studi 

4. Penerimaan mahasiswa diputuskan oleh suatu tim yang dibentuk oleh 

Dekan. Keputusan hasil seleksi diberitahukan kepada pelamar dalam 

waktu paling lama 14 hari kerja.  

DAYA TAMPUNG 

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan setiap awal tahun ajaran 

2. Program Studi Doktor Ilmu Psikologi menerima 15 – 20 mahasiswa 

PERIODE PENDAFTARAN 

Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan satu tahun sekali, dengan jadwal 

sebagai berikut: 

1. Jalur Reguler Biaya Sendiri dan Jalur Kerjasama 

a. Pembayaran biaya pendaftaran : April – Agustus 

b. Pendaftaran online dan unggah dokumen yang disyaratkan : April – 

Agustus 

c. Penerimaan dokumen pendaftaran syarat khusus selain yang 

diupload : April – Agustus 

d. Verifikasi dokumen pendaftaran dan pelaksanaan tes substansi oleh 

prodi : April – Agustus 

e. Pengumuman hasil seleksi : Agustus 

f. Mulai kegiatan akademik : September 

2. Jalur BPPDN  

a. Pembayaran biaya pendaftaran : Mei – Juni 

b. Pendaftaran online dan unggah dokumen yang disyaratkan : Mei – 

Juni 

c. Verifikasi dokumen pendaftaran : Mei – Juni 
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d. Ujian seleksi di tingkat prodi: Juni  

e. Pengumuman hasil seleksi : Juni 

 

PETUGAS 1. Panitia seleksi penerimaan mahasiswa baru dibentuk oleh Dekan terdiri 

dari: 

a. Penanggung jawab: Dekan Fakultas Psikologi UGM 

b. Penanggung jawab teknis: Wakil Dekan bidang Akademik dan Wakil 

Dekan bidang Keuangan, SDM, dan Aset 

c. Ketua Tim : Ketua Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

d. Anggota Tim : Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

e. Tim administrasi : Staf administrasi 

2. Asesor terdiri dari dosen tetap Fakultas Psikologi UGM yang melaksana-

kan asesmen terhadap calon mahasiswa Program Srudi Doktor Ilmu 

Psikologi UGM tentang : 

a. Kemampuan dasar pengetahuan metodologi penelitian 

b. Kemampuan dasar pengetahuan psikologi sesuai bidang atau minat 

yang diambil 

c. Motivasi:  

1) Alasan studi di Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2) Alasan memilih Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

3) Kesiapan fisik, keuangan, psikologis, keluarga/social untuk 

mengikuti program pendidikan doktor 

d. Komitmen 

Rencana mewujudkan komitmen yang tinggi untuk menjalani pendi-

dikan di Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

e. Proposal Disertasi 

1) Substansi 

2) Metodologi 

3) Referensi (utamanya artikel hasil penelitian di jurnal berbahasa 

Inggris. 

3. Petugas teknis terdiri dari : 

a. Staf administrasi 

b. Staf keuangan 

c. Staf konsumsi 

PERALATAN 1. Pendaftaran 

a. Brosur Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM 

b. Ceklis kelengkapan persyaratan 

2. Seleksi – administratif 

a. Rekap peserta 

b. Rekap ferifikasi berkas 

3. Alat seleksi 

a. Buku soal tes  

b. Lembar jawaban 

c. Kunci jawaban 



 

 42 

 

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PSIKOLOGI 

d. Panduan wawancara 

e. Lembar penilaian 

f. Form penilaian 

g. Portofolio mahasiswa pelamar 

4. Konsumsi 

a. Untuk asesor : Air mineral, makan siang atau snack 

b. Untuk peserta : air mineral dan snack 

5. Tempat  

a. Ruang besar untuk tes tertulis Metodologi Penelitian dan 

pengetahuan psikologi sesuai minat 

b. Ruang kecil untuk tes interview 

c. Ruang transit dosen 

6. Perlengkapan 

a. Meja dan kursi seleksi untuk peserta 

b. Alat tulis 

7. Keuangan  

a. Panitia dan personil yang terlibat mendapatkan honorarium sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

b. Anggaran dikeluarkan dari Dana Masyarakat Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Tahap Praseleksi 

a. Merencanakan rapat koordinasi 

1) Dengan sekretaris prodi (minimal 2 kali) 

2) Dengan dekanat (minimal 2 kali) 

3) Dengan dosen penguji (minimal 1 kali) 

4) Dengan pelaksana teknis (minimal 1 kali) 

5) Dengan seluruh panitia lengkap (minimal 1 kali) 

6) Evaluasi pelaksanaan (minimal 1 kali) 

c. Pelaksanaan kesekretariatan 

1) Menggugah informasi penerimaan mahasiswa baru melalui 

website dan brosur 

2) Membentuk panitia seleksi dengan SK Dekan 

3) Menyiapkan buku soal tes pengetahuan metodologi penelitian 

dan pengetahuan psikologi sesuai minat 

4) Menggandakan buku soal buku soal tes pengetahuan meto-

dologi penelitian dan pengetahuan psikologi sesuai minat 

5) Menyiapkan dan mengecek ulang ruang dan peralatan yang 

diperlukan 

6) Menyiapakan presensi pelamar, dosen penguji, dan panitia 

7) Menyiapkan form penilaian dan panduan wawancara 

d. Pelaksanaan pendaftaran 

1) Membayar biaya pendaftaran melalui sistem multi-payment 

Bank Mandiri, BNI, BRI atau BTN.  

2) Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap secara online 
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melalui website http://um.ugm.ac.id/ kemudian mencetaknya 

rangkap 2 (dua).   

3) Siapkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Susulan 

dokumen setelah submit pendaftaran tidak akan diproses. 

4) Siapkan scan dokumen (ukuran minimal 50KB dan maksimal 

200KB untuk masing-masing file; scan dokumen harus dapat 

dibaca dengan jelas guna keperluan verifikasi), diunggah pada 

saat mendaftar secara online, sebagai berikut: 

a) Pas foto resmi terbaru, berpakaian formal dengan wajah 

menghadap kamera, file .jpg 

b) Ijazah jenjang pendidikan terakhir yang sah dan legal file 

pdf 

c) Transkrip akademik jenjang pendidikan terakhir yang sah 

dan legal, file pdf 

d) Sertifikat/bukti akreditasi program studi (akreditasi saat ini) 

jenjang pendidikan yang terakhir, file pdf 

e) Sertifikat Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) atau 

Tes Potensi Akademik (TPA) BAPENAS yang masih 

berlaku*), file pdf 

f) Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku, 

file pdf 

g) Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang bersangkutan 

pada waktu kuliah jenjang sebelumnya, diutamakan dosen 

Pembimbing Akademik, file pdf 

h) Surat izin studi dari instansi bagi yang sudah bekerja, file 

pdf 

5) Draft Proposal Disertasi (draft proposal disertasi tidak perlu 

diunggah tetapi langsung dikirim/diserahkan ke prodi tujuan 

dilengkapi fotokopi bukti daftar) 

6) Alur pendaftaran sebagai berikut: 
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Kirim usulan disertasi  ke Program Doktor Psikologi UGM

 

Program Doktor Psikologi UGM 

UM UGM

 

(beli formulir)

 

Cetak bukti pendaftaran online rangkap dua

 
Mengisi formulir online

 

UM UGM

 

Tes tertulis dan wawancara di 

Fakultas

 

Hasil 

 

Lulus 
 

Pelamar 

Gagal  
 

Lapor ke Doktor 
Psikologi UGM

Proses pendaftaran  ulang di 
DPP  

  
 

2. Tahap pelaksanaan seleksi 

a. Verifikasi berkas pendaftaran 

b. Tes tertulis, ujian pengetahuan dasar metodologi penelitian dan 

psikologi dasar sesuai minat 

c. Tes wawancara, untuk menilai motivasi, komitmen, dan kelayakan 

proposal disertasi. 

3. Tahap pengolahan data seleksi 

Hasil tes tertulis dan tes wawancara direkap oleh petugas kemudian 

disampaikan kepada pengelola dan Dekanat sebagai bahan pengam-

bilan keputusan. 

4. Tahap pengambilan keputusan 

a. Rapat usulan penentuan penerimaan mahasiswa baru oleh tim 

seleksi 

b. Rapat panitia seleksi dengan dekanat untuk memutuskan calon 

mahasiswa baru yang diterima sesuai dengan ketentuan kelulusan 

c. Dekan menstatuskan pelamar yang diterima melalui website UM 
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UGM http://um.ugm.ac.id 

d. Membuat surat pemberitahuan kepada DPP perihal hasil seleksi 

yang ditandatangani oleh Dekan ke Direktorat Pendidikan dan 

Pengajaran untuk diunggah di website 

e. Membuat surat pemberitahuan kepada pelamar yang tidak diterima.  

5. Tahap pengumuman 

Hasil seleksi diumumkan melalui website UM UGM http://um.ugm.ac.id 

oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran 

 

 

 

 
  
 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

http://um.ugm.ac.id/
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Lampiran 4 

SOP Perkuliahan Mahasiswa  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

PERKULIAHAN MAHASISWA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Program Studi Doktor Ilmu Psikologi adalah program pendidikan dengan 

sistem perkuliahan yang dilakukan secara terarah dan tertata, sehingga 

seorang lulusan program ini akan memiliki wawasan yang lebih 

komperhensif tentang filsafat, teori, dan metodologi dalam Psikologi, dan 

akan mampu melaksanakan, mengorganisasikan, dan memimpin program 

penelitian, selanjutnya akan mampu mengembangkan konsep baru dengan 

menggunakan pendekatan interdisipliner dalam Psikologi. Kegiatan 

perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Psikologi diselenggarakan dengan 

dua sistem, yaitu: 

1. Kuliah tatap-muka di kelas  

2. Studi mandiri (independent study)  

TUJUAN 1. Menguasai secara komprehensif filosofi, perspektif, teori dan metodologi 

psikologi 

2. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penelitian psikologi secara 

mandiri, yang bersifat mendalam dan menghasilkan temuan baru 

3. Memiliki kompetensi dalam mengkomunikasikan hasil penelitian secara 

lisan dan dalam bentuk tulisan kepada komunitas psikologi dan publik  

4. Menjunjung tinggi etika 

KEBIJAKAN JUMLAH SKS 

Jumlah SKS minimal adalah 48 sks, dengan rincian sebagai berikut: 

1. 30 sks, meliputi:  

a. 10 sks mata kuliah wajib 

b. 6 sks mata kuliah wajib minat 

c. 4 sks mata kuliah pilihan sesuai dengan minat dan bidang 

konsentrasi yang dipilih 

d. 4 sks internship  

e. 2 sks Teknik Penulisan Disertasi (TPD) 

f. 4 sks untuk keikutsertaan (sebagai pemakalah) pada minimal dua 

seminar nasional atau satu seminar internasional 

2. 18 sks disertasi, termasuk di dalamnya mempublikasikan minimal satu 
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tulisan yang merupakan bagian dari hasil penelitian disertasi pada jurnal 

ilmiah nasional dan internasional terindeks 

Pengambilan mata kuliah melebihi 48 sks diperbolehkan dan diklasifikasikan 

sebagai mata kuliah pilihan, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar 

program studi yang relevan. 

Mahasiswa wajib menjalani residensi (mukim), yaitu aktif dalam kegiatan 

akademik di kampus secara penuh waktu, selama 2 tahun pertama. 

TEMPAT KULIAH 

1. Aktivitas perkuliahan diselenggarakan di dalam kampus Fakultas Psikologi 

UGM 

2. Aktivitas luar kampus diselenggarakan di tempat yang aman di luar 

kampus Fakultas Psikologi UGM sesuai dengan anggaran yang ada 

MATERI PERKULIAHAN 

Materi perkuliahan dituangkan dalam RPKPS. Mata kuliah di S3 adalah 

sebagai berikut, 

Kode 

Matakuliah 
Matakuliah SKS 

 Defisiensi  

PSU1300 Psikologi Umum Pascasarjana 2 

PSU2120 Psikologi Kognitif 2 

PSU3119 Penyusunan dan Pengembangan Skala Psikologi 2 

PSU6002 Analisis Multivariat 2 

PSU6501 Teori-teori Psikologi Sosial  

PSU4100 Psikologi Perkembangan  2 

 Wajib  

PSU6001 Filsafat Ilmu 2 

PSU8000 Perspektif Teori Psikologi 2 

PSU8002 

 

Metodologi Kuantitatif 

1. Berpikir Kritis Mengenai Metode Eksperimen  

2. Metaanalisis  

3. SEM 

3 

 

PSU8800 Metodologi Kualitatif 

1. Perspektif Analisis Kritis Metodologi 

2. Riset Lapangan dan Pratikum NVIVO 

3 

 Wajib Minat  

 Mind, Brain and Performance (6 sks)  

PSU8302 Cognitive Neuropsychology 2 

PSU8303 Human Factors 2 

PSU8304 Mind and Educational Performance 2 

 Perkembangan Kognisi, Emosi dan Sosial dalam 

Perspektif Life Span (6 sks) 

 

PSU8401 Psikologi Perkembangan dalam Perspektif Budaya 2 
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PSU8402 Teori dan Metode Psikologi Perkembangan 2 

PSU8403 Developmental Neuropsychology 2 

 Relasi Sosial (6 sks)  

PSU8501 Teori dan Konsep Relasi Sosial  2 

PSU8502 Relasi Sosial: Komunitas dan Budaya 2 

PSU8503 Isu-isu Terkini Relasi Sosial  2 

 Psikometrika (6 sks)  

PSU8701 Seminar dalam Psikometrika 2 

PSU8702 Item Respons Theory 2 

PSU8703 Teori Klasik dalam Penyusunan Alat Ukur 2 

 Perubahan dan Perkembangan Organisasi (6 sks)  

PSU8101 Organisasi dan Perubahan 2 

PSU8102 Motivasi Kerja 2 

PSU8103 Isu-isu Terkini PIO 2 

 Psikologi Klinis (6 sks)  

PSU8202 Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Psikopatologi 2 

PSU8203 Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Psikologi Positif 2 

PSU8204 Perkembangan Mutakhir dalam Penelitian Intervensi Klinis 2 

PSU86… Matakuliah Pilihan (dua angka terakhir dari kode 

matakuliah pilihan disesuaikan dengan urutan nomor kode 

pada wajib minat yang dipilih) 

4 

PSU8801 Internship  4 

PSU8900 Teknik Penyusunan Disertasi  2 

PSU8802 Mengikuti Seminar Nasional atau Internasional  4 

PSU9900 Disertasi  18 

 

SISTEM PEMBELAJARAN 

1.  Perkuliahan Tatap Muka 

Perkuliahan tatap-muka diselenggarakan jika peserta kuliah berjumlah 

paling sedikit 3 orang. Perkuliahan tatap-muka dilaksanakan mengikuti 

jadwal yang ditetapkan Program Studi Doktor Ilmu Psikologi dengan 

jumlah pertemuan kelas antara 12 sampai dengan 14 kali per-semester. 

2.  Studi Mandiri 

Studi mandiri diselenggarakan jika jumlah peserta kuliah kurang dari 3 

orang. Jadwal pertemuan dosen-mahasiswa dalam pelaksanaan studi 

mandiri ditetapkan oleh dosen yang bersangkutan, dengan jumlah 

pertemuan kelas 7 kali per-semester. 

 

PENGAJAR 

Dosen pengampu mata kuliah Program Studi Doktor Ilmu Psikologi adalah 

Doktor yang memiliki kualifikasi sebagai berikut: 

a. Jabatan akademik dosen minimal Lektor 

b. Dosen Fakultas Psikologi UGM atau yang bekerja sama dengan Fakultas 
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serta memenuhi kualifikasi mengajar yang diakui Fakultas 

c. Mempunyai pengalaman mengajar dan penelitian yang memadai 

d. Profesional atau pakar yang diakui keprofesionalannya atau kepa-

karannya oleh Fakultas, yang mempunyai jejaring dan pengalaman 

berkecimpung dalam dunia keprofesionalan atau kepakarannya yang 

diakui oleh Fakultas 

PESERTA 

Peserta adalah semua mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi yang 

telah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa dan telah melakukan 

pendaftaran ulang 

ANGGARAN 

Honor mengajar dosen dikeluarkan dari dana masyarakat (PNBP). Besarnya 

biaya disesuaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Fakultas Psiko-

logi UGM untuk dosen mengajar. 

PETUGAS Untuk menyelenggarakan perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

dibentuk tim khusus yang susunannya sebagai berikut: 

1. Penanggungjawab  : Dekan Fakultas Psikologi UGM dan dekanat 

2. Ketua Tim : Kepala Pengelola Program 

3. Tim Administrasi : Staf administrasi Program Studi Doktor Ilmu 

Psikologi dan Bagian Kuangan 

4. Petugas teknis yang mengurus ruang kuliah beserta peralatannya 

PERALATAN 1. Administratif 

c. Menyiapkan presensi 

d. Mengingatkan dosen untuk mengajar 

e. Meminta dosen menyerahkan bahan kuliah 

f. Membagi bahan kuliah kepada mahasiswa 

g. Menyiapkan peralatan presentasi 

h. Menggandakan soal ujian 

i. Menyiapkan honorarium 

2. Alat 

c. Materi perkuliahan 

d. Peralatan presentasi: laptop dan LCD 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Pelaksanaan perkuliahan Program Studi Doktor Ilmu Psikologi diatur sebagai 

berikut: 

a. Pelaksanaan kuliah tergantung pada kalender akademik dan hari libur 

b. Dilaksanakan setiap hari Senin - Jumat, mulai pukul 07.30 WIB – selesai, 

tergantung pada jadwal matakuliah 

c. Satu sks ditempuh selama 50 menit 

Alur pelaksanaan perkuliahan mahasiswa sebagai berikut: 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

 
  

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

Membayar SPP 

Memilih matakuliah melalui SIT 

Pelaksanaan kuliah tergantung jadwal kuliah 
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Lampiran 5 

SOP Pengajuan Tim Promotor  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

PENGAJUAN TIM PROMOTOR 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Tim Promotor adalah tim pembimbing penyusun disertasi yang diangkat oleh 

Dekan yang terdiri atas seorang Promotor dan satu atau dua orang Ko-

Promotor. 

TUJUAN Tujuan dibentuknya Tim Promotor adalah untuk memberikan bimbingan dan 

arahan bagi mahasiswa terkait dengan penelitian disertasi mahasiswa 

KEBIJAKAN 1. Syarat menjadi Promotor: 

a. Dosen Tetap Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar 

Doktor 

b. Memiliki jabatan Guru Besar, atau memiliki jabatan Lektor Kepala 

yang berpengalaman sebagai Ko-promotor dan telah meluluskan 

minimal 3 Doktor 

2. Syarat menjadi Ko-promotor: 

a. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada atau dosen dari 

luar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor 

dengan jabatan minimal Lektor; atau  

b. Doktor dalam bidang ilmu yang oleh Fakultas dipandang relevan 

dengan topik disertasi mahasiswa dengan jabatan minimal Lektor 

atau yang setara 

c. Profesional yang bergelar Doktor yang oleh Fakultas diakui mempu-

nyai keahlian yang relevan dengan tema atau topik disertasi maha-

siswa 

3. Untuk menjaga kelancaran studi dan pembimbingan, dalam kondisi 

tertentu atas usul Pengelola Program, Dekan dapat melakukan peru-

bahan susunan Tim Promotor. 

4. Proses Pembimbingan 

a. Mahasiswa wajib berusaha untuk mendapat bimbingan yang teratur 

dari Promotor dan Ko-promotor 

b. Promotor dan Ko-promotor secara teratur dan intensif membimbing 

mahasiswa dalam penyusunan usulan penelitian, penyiapan ujian 

komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, dan 

penyiapan ujian tertutup serta ujian terbuka 
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c. Pembimbingan bersama terjadwal oleh Tim Promotor kepada 

mahasiswa wajib dilakukan sekali sampai dua kali persemester. 

Promotor/Ko-promotor yang tidak hadir pada waktu bimbingan 

bersama yang telah terjadwal harus menyetujui hasil bimbingan 

d. Mahasiswa wajib mengisi kartu bimbingan disertasi dan menda-

patkan tandatangan Promotor/Ko-promotor setiap kali mendapatkan 

pembimbingan 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

3. Dekan  

PERALATAN Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Formulir pengajuan usulan pembimbing disertasi 

2. Formulir kesediaan dari dosen untuk menjadi pembimbing disertasi 

3. Surat Keputusan Pengangkatan Promotor dan Ko-Promotor 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 
Penentuan Promotor dan Ko-promotor 

1. Mahasiswa mengajukan satu nama Promotor dan dua nama calon Ko-

promotor kepada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi sejak 

semester pertama. 

2. Usulan mahasiswa menjadi bagian dari pertimbangan bagi Pengelola 

dalam menetapkan Promotor dan Ko-promotor. 

3. Dekan Fakultas Psikologi UGM selaku Penanggungjawab Program Studi 

Doktor Ilmu Psikologi menerbitkan Surat Keputusan mengenai 

Pengangkatan Promotor dan Ko-promotor, berdasarkan penetapan 

Pengelola.  

4. Dalam satu tahun pertama sejak pengangkatan, Promotor dan Ko-

promotor berhak mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diper-

tanggungjawabkan dengan membuat surat pengunduran diri yang 

ditujukan kepada Dekan, melalui Pengelola Program Studi Doktor Ilmu 

Psikologi. Bila hal ini terjadi, mahasiswa dapat mengajukan usul 

penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor baru kepada Pengelola.  

5. Pergantian Promotor dapat juga dilakukan karena Promotor memasuki 

masa pensiun sebagai pegawai tetap UGM, atau dinyatakan tidak mam-

pu karena alasan kesehatan. 

6. Bila hal no. 4 dan/atau 5 terjadi, mahasiswa mengajukan usul penggan-

tian Promotor dan/atau Ko-promotor baru kepada Pengelola, atau 

Pengelola dapat mengusulkan dan/atau menunjuk Promotor dan/atau 

Ko-promotor sebagai pengganti. 

7. Pergantian Promotor dapat memungkinkan dilakukannya pergantian 

tema penelitian disertasi yang harus diajukan dalam ujian komprehensif. 
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Alur Pengajuan Tim Promotor sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

 

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
UGM Semester 1 

Mengajukan 1 nama Promotor dan 2 nama             
Ko-promotor kepada Pengelola Program 

Dekan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan 
Promotor dan Ko-promotor 

Promotor dan Ko-Promotor 

dapat diganti apabila: 

1.  Pensiun 

2.  Alasan kesehatan 

3.  Alasan lain yg dapat 

dipertanggungjawabkan 
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Lampiran 6 

SOP Penilaian Matakuliah  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 
PENILAIAN MATAKULIAH 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Evaluasi terhadap prestasi akademik sebagai hasil pendidikan dilaksanakan 

melalui penilaian kelas, seminar, ujian komprehensif, pemantauan penu-

lisan disertasi, kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka. 

Penilaian kelas untuk penetapan nilai setiap matakuliah dapat diseleng-

garakan melalui ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), 

diskusi, seminar kelas, penugasan (assignments) individual dan/atau 

kelompok; yang menjadi wewenang dan tanggungjawab dosen mata kuliah 

yang bersangkutan. 

TUJUAN Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan-tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 

KEBIJAKAN Penilaian matakuliah mengikuti ketentuan sebagai berikut: 

1. Nilai matakuliah dapat merupakan penggabungan (komposit) hasil dari 

beberapa bentuk ujian dan/atau penugasan 

2. Nilai matakuliah dinyatakan dalam bentuk huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, 

B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D, D-, D/E, atau E (A = 4; A-=3,75; A/B= 3,5; 

B+=3,25; B = 3; B-=2,75; B/C=2,5; C+=2,25; C = 2; C-=1,75; C/D=1,5; 

D+=1,25; D = 1; D-=0,75; D/E=0,50; E = 0) 

3. Nilai kelulusan matakuliah adalah B (SETARA 3,00) 

4. Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai mata kuliah 

5. Nilai matakuliah harus telah ditetapkan dan diserahkan pada 

Pengelola paling lambat 3 minggu (21 hari kerja) setelah perkuliahan 

semester yang bersangkutan berakhir. Bila telah sampai pada waktu 

terakhir nilai belum diserahkan, demi tertib administrasi akademik, 

Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi menetapkan nilai TL 

(Tidak Lengkap) pada semua mahasiswa. 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Dosen Matakuliah 

3. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

PERALATAN 1. Daftar penilaian 

2. Surat permohonan nilai kepada dosen 
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PROSEDUR 

PELAKSANAAN 
1. Setelah proses pembelajaran terlaksana, dosen memberikan soal atau 

tugas untuk UTS atau UAS 

2. Petugas administrasi akademik akan mengumpulkan tugas atau hasil 

kerja UTS atau UAS 

3. Tugas atau hasil kerja UTS dan UAS diserahkan kepada pengampu 

untuk dinilai dengan dilampiri lembar presensi mahasiswa dan lembar 

penilaian dosen 

4. Dosen menyerahkan hasil penilaian kepada petugas administrasi 

akademik 

5. Petugas administrasi akademik menginput nilai melalui SIT  

 

Alur Penilaian Matakuliah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM 

UTS UAS 

Penilaian oleh Dosen Pengampu 

Input nilai melalui SIT oleh petugas administrasi 
akademik 
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Lampiran 7 

SOP Pembebasan Pengambilan Matakuliah dan  
Transfer Kredit Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 
PEMBEBASAN PENGAMBILAN MATAKULIAH DAN TRANSFER KREDIT 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Pembebasan pengambilan matakuliah adalah mahasiswa diizinkan tidak 

mengambil matakuliah tertentu karena mahasiswa tersebut telah dinilai 

memiliki kemampuan dalam bidang tersebut dengan memenuhi persya-

ratan khusus. 

Transfer kredit adalah mahasiswa diizinkan tidak mengambil matakuliah 

tertentu karena telah mengambil matakuliah dengan materi yang setara 

pada program S2, sehingga sksnya dapat ditransfer untuk memenuhi 

jumlah sks pada matakuliah yang seharusnya diambil pada program S3.   

TUJUAN 1. Menguasai secara komprehensif filosofi, perspektif, teori dan 

metodologi psikologi 

2. Memiliki kompetensi dalam melaksanakan penelitian psikologi secara 

mandiri, yang bersifat mendalam dan menghasilkan temuan baru 

3. Memiliki kompetensi dalam mengkomunikasikan hasil penelitian secara 

lisan dan dalam bentuk tulisan kepada komunitas psikologi dan publik  

4. Menjunjung tinggi etika 

KEBIJAKAN 1. Mahasiswa dapat mengajukan pembebasan (waive) pengambilan 

matakuliah bila memenuhi syarat: 

a. Telah mengajar matakuliah bersangkutan minimal 4 semester 

berturut-turut yang dibuktikan dengan SK mengajar 

b. Telah melakukan minimal 2 penelitian dengan  topik yang sesuai 

dengan matakuliah bersangkutan yang dibuktikan dengan naskah 

publikasi hasil penelitiannya atau telah menulis buku yang relevan 

dengan matakuliah yang bersangkutan dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir. 

2. Transfer kredit 

Matakuliah yang telah diambil pada program S2 Psikologi Universitas 

Gadjah Mada atau program S2 Psikologi dari Universitas lain yang 

terakreditasi, sks-nya dapat ditransfer untuk memenuhi sebagian dari 

jumlah sks yang seharusnya diambil jika matakuliah tersebut materinya 

setara. Kesetaraan materi diakui berdasarkan pertimbangan Pengelola 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Psikologi. 
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PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Pengelola dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2. Tim Promotor 

3. Petugas bagian administrasi akademik 

 

PERALATAN 1. Administratif 

a. Menggandakan blanko pembebasan pengambilan mata kuliah 

b. Menggandakan blanko transfer kredit 

2. Alat 

a. Blanko pembebasan pengambilan mata kuliah 

b. Blanko transfer kredit 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Pengajuan pembebasan mata kuliah pilihan dan pengajuan transfer sks 

disampaikan kepada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

dengan mengisi blanko yang tersedia.  

2. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi, berkonsultasi  dengan 

Promotor, mempunyai hak penuh untuk menentukan jumlah sks mata 

kuliah yang dapat dibebaskan dan ditransfer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengelola Program berkonsultasi dgn Promotor 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi 

Menyerahkan blanko kepada Pengelola 
Program 

Mengisi blanko pembebasan 
pengambilan matakuliah 

Mengisi blanko 
transfer kredit 

Hasil keputusan Pengelola 
Program dan Promotor 

Diterima Ditolak 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 8 

SOP Doctoral Research Internship  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 
 

DOCTORAL RESEARCH INTERNSHIP 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Internsip adalah proses pemantapan kualitas mahasiswa untuk mene-

rapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, 

komperhensif, dan mandiri dalam rangka pendalaman dan penyelarasan 

antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 

Internship ini berfungsi sebagai penelitian awal yang hasilnya akan dapat 

digunakan untuk memperkaya isi proposal disertasi mahasiswa, selain juga 

bermanfaat sebagai ajang untuk mendesain model metodologis yang cocok 

digunakan bagi disertasinya. 

TUJUAN 1. Melakukan penelitian yang sesuai dengan kualitas pendidikan 

doktornya 

2. Menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat untuk dikembangkan 

bagi tujuan-tujuan praktis dan, terutama, bermanfaat bagi pengem-

bangan penulisan proposal disertasinya 

3. Menggunakan berbagai model dan teknik penelitian: kualitatif, kuan-

titatif, atau mixed-methods, sesuai dengan permasalahan penelitian 

yang didalami 

4. Menerapkan etika penelitian dengan benar 

5. Berinteraksi dan berkolaborasi dengan para profesional di bidang 

kajian yang diminati, baik praktisi maupun akademisi 

6. Menghasilkan laporan penelitian yang berkualitas artikel dalam jurnal 

penelitian ilmiah 

7. Untuk menstimulasi sekaligus meningkatkan sensitivitas teoritis maha-

siswa terhadap tema-tema keperilakuan yang relevan dengan topik 

penelitian disertasinya. 

KEBIJAKAN 1. Jumlah sks untuk research internship adalah 4 sks. Jumlah jam mini-

mal untuk penyelesaian internship ini adalah 320 jam kerja. Perhi-

tungan jumlah jam ini adalah sebagai berikut: 

 Jumlah jam = {(jumlah sks x jumlah pertemuan setara tatap muka per-

semester x jumlah jam setiap pertemuan) + {jumlah jam kegiatan 

(terstruktur + mandiri) x jumlah pertemuan setara tatap muka} 
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 Jumlah jam = {(4 x 16 x 4) + {(2 + 2) x 16} = 320 

2. Dilaksanakan selama mahasiswa terdaftar sebagai mahasiswa di 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi UGM 

3. Dilaksanakan dibawah bimbingan dua orang supervisor: 

a. Eksternal (di kancah penelitian) 

b. Internal (yang ditunjuk oleh pengelola Program Studi Doktor Ilmu 

Psikologi) 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Supervisor eksternal dan internal 

3. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

PERALATAN Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Lembar persetujuan pengajuan proposal internship 

2. Lembar persetujuan pengajuan laporan internship 

3. Surat izin melakukan kegiatan internship 

4. SK Supervisor 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa menentukan tempat internship 

2. Mahasiswa mengusulkan minimal satu nama supervisor eksternal yang 

berasal dari institusi tempat internship dilakukan 

3. Mahasiswa membuat usul pelaksanaan internship untuk diajukan pada 

pengelola Prodi S3 

4. Pengelola mengevaluasi kelayakan usul pelaksanaan internship untuk 

diputuskan apakah usul tersebut: layak tanpa perbaikan, layak dengan 

perbaikan, atau tidak layak 

5. Mahasiswa menindaklanjuti hasil keputusan pengelola prodi S3 

6. Pengelola menentukan dan memutuskan nama-nama supervisor 

internal (yang berasal dari dosen prodi S3) dan eksternal, untuk 

kemudian dibuatkan SK pengangkatan sebagai supervisor 

7. Mahasiswa melakukan internship sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan 

8. Supervisor internal melakukan monitoring pelaksanaan internship 

dengan juga berkonsultasi dengan supervisor eksternal 

9. Mahasiswa melaporkan kegiatan internshipnya dalam format yang 

sudah disediakan oleh Pengelola dengan dilampiri hasil internship-nya 

yang ditulis dalam format jurnal (hardcopy dan soft file, yang telah 

disetujui dan dinilai oleh supervisor internal dan eksternal) 

10. Pengelola mendata hasil internship dalam data base akademik 

mahasiswa 
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Alur pelaksanaan Doctoral Research Internship, sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

 

SK Pengangkatan Supervisor 

Evaluasi kelayakan pelaksanaan internship oleh  
Pengelola S3 

1. Menentukan tempat internship 
2. Mengusulkan minimal 1 nama supervisor eksternal dari 

institusi tempat internship 
3. Membuat proposal internship 

Pelaksanaan: 
1. Mahasiswa melakukan internship 
2. Monitoring dari supervisor internal dan eksternal 
3. Mahasiswa melaporkan hasil internship dalam 

bentuk jurnal (soft file dan hardcopy) 
4. Pendataan hasil internship oleh Pengelola S3 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM 

Layak tanpa 
perbaikan 

Layak dgn 
perbaikan 

Tidak layak 
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Lampiran 9 

SOP Kegiatan Seminar  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

KEGIATAN SEMINAR 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Kegiatan seminar adalah matakuliah yang mewajibkan mahasiswa untuk 

menyeminarkan hasil-hasil penelitian yang ia lakukan selama menjadi 

mahasiswa di Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

TUJUAN 1. Mahasiswa mampu untuk mengkomunikasikan secara langsung hasil-

hasil penelitian yang ia lakukan selama menjadi mahasiswa di Program 

Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2. Mahasiswa distimulasi untuk mampu membangun jejaring akademik di 

bidang psikologi atau ilmu sosial dan humaniora secara nasional 

dan/atau internasional 

KEBIJAKAN 1. Jumlah sks untuk kegiatan seminar adalah 4 sks 

2. Kegiatan seminar yang wajib diikuti adalah dua forum seminar nasional 

atau satu forum seminar internasional 

3. Dapat dilakukan setiap waktu, sampai dengan sebelum ujian tertutup 

disertasi 

4. Dilaksanakan dibawah bimbingan Tim Promotor  

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Tim Promotor 

2. Petugas bagian administrasi akademik 

PERALATAN Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Lembar persetujuan pengajuan seminar 

2. Check list kelengkapan mengikuti seminar 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa memilih forum seminar nasional atau internasional yang 

akan diikuti 

2. Mahasiswa mengajukan surat mengikuti seminar kepada pengelola 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi  

3. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi mengevaluasi kualitas 

kelayakan forum seminar yang dipilih mahasiswa, memberikan saran, 

dan persetujuan 

4. Mahasiswa melaporkan bukti-bukti keikutsertaan dirinya sebagai 

pemakalah pada forum seminar yang dipilih pada pengelola Program 
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Studi Doktor Ilmu Psikologi dua minggu setelah keikutsertaannya 

5. Pengelola mencatat telah ikut sertanya mahasiswa sebagai pemakalah 

dalam forum seminar di administrasi akademik Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi 

 

Alur pelaksanaan Kegiatan Seminar, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 
 
 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Laporan bukti keikutsertaan mahasiswa sebagai pemakalah 

Pengelola memberikan evaluasi, saran, dan persetujuan terkait 
kualitas kelayakan forum seminar 

Mengajukan surat mengikuti kegiatan seminar 

Pencatatan keikutsertaan mahasiswa sebagai pemakalah oleh 
Pengelola 
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Lampiran 10 

SOP Kuliah Teknik Penyusunan Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 
KULIAH TEKNIK PENYUSUNAN DISERTASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Teknik Penyusunan Disertasi adalah matakuliah seminar yang mengajarkan, 

mendiskusikan, serta melatih keterampilan menulis usul disertasi. 

TUJUAN 1. Mahasiswa mampu menghasilkan usul penelitian disertasi yang berkua-

litas, yang mengkaji isu-isu terkini perkembangan psikologi 

2. Mahasiswa mampu membuat draft usul penelitian disertasi yang 

disiapkan untuk ujian komprehensif 

3. Akan dapat dihasilkan disertasi yang mempunyai potensi sebagai 

trendsetter kajian di bidang psikologi 

KEBIJAKAN 1. Jumlah sks untuk matakuliah TPD adalah 2 sks 

2. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk seminar 

3. Pokok bahasan dalam matakuliah ini dibagi dalam tiga hal pokok 

penulisan, yaitu: 

a. Pembahasan tentang peta permasalahan dan latar belakang perma-

salahan penelitian, yang kemudian diujudkan dalam penulisan Bab 1 

b. Pengembangan peta teori dan pembahasan tentang teori-teori dasar 

yang relevan dengan permasalahan penelitian, yang kemudian ditulis 

sebagai Bab 2 

c. Pengkajian model metodologi dan rancangan penelitian, yang 

diujudkan dalam penulisan Bab 3 

4. Pengampu matakuliah adalah promotor disertasi mahasiswa dengan 

disupervisi oleh ko-promotor 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Tim Promotor 

2. Petugas bagian administrasi akademik 

PERALATAN 

Peralatan yang dibutuhkan: 

1. SK supervisor 

2. Kartu Rencana Studi 

3. Proposal penelitian disertasi 
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PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa memilih TPD dari matakuliah yang ditawarkan melalui 

Kartu Rencana Studi (KRS) online 

2. Mahasiswa bersama dengan promotor merencanakan kegiatan perku-

liahan selama satu semester dengan paling banyak tujuh kali perte-

muan. Pertemuan ini menyeminarkan isi dan kualitas masing-masing 

bab usul penelitian 

3. Sesi seminar dibagi menjadi empat, yaitu mengembangkan, menulis, 

serta mengevaluasi kualitas isi: (1) bab 1, (2) bab 2, (3) bab 3, serta 

(4) keseluruhan isi usul disertasi dalam sesi seminar pra-proposal 

disertasi 

4. Mahasiswa menindaklanjuti hasil-hasil seminar tersebut dengan mela-

kukan perbaikan-perbaikan, melalui konsultasi yang intensif dengan 

promotor dan ko-promotor 

5. Mahasiswa menindaklanjuti hasil seminar tersebut dengan membuat 

proposal penelitian disertasi yang siap untuk dievaluasi dalam forum 

ujian komprehensif 

 

Alur pelaksanaan Kuliah Teknik Penyusunan Disertasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

Mahasiswa Aktif PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Mengisi KRS 
 

Perencanaan perkuliahan bersama Tim Promotor 
 

Pelaksanaan kuliah (paling banyak 7x pertemuan) 
 

Hasil dari Kuliah TPD: proposal disertasi 
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Lampiran 11 

SOP Seminar Proposal  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi  
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

SEMINAR PROPOSAL 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang 

Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat Doktor sebagai 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor dengan bobot 18 sks. 

Seminar proposal disertasi adalah pemaparan rencana penelitian disertasi 

mahasiswa dalam upaya untuk mendapatkan penilaian dan 

penyempurnaan dari peserta seminar (Tim Promotor, Penilai, dan audiens) 

dengan maksud agar rancangan penelitian dapat menjadi suatu karya 

ilmiah yang baik. 

TUJUAN 1. Memberikan kemampuan kepada mahasiswa menyampaikan 

rancangan penelitiannya, baik secara tertulis maupun secara lisan     

2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapat 

masukan dari forum akademik tersebut, baik berupa pertanyaan 

maupun pendapat demi perbaikan rancangan penelitian disertasi 

KEBIJAKAN 

1. Proposal disertasi diseminarkan sebelum diajukan untuk ujian kompre-

hensif. Seminar proposal disertasi dapat diselenggarakan bila: 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif 

b. Naskah proposal telah mendapat persetujuan dari Promotor dan 

Ko-promotor 

c. Mahasiswa telah menghadiri minimal satu kali pelaksanaan 

seminar proposal disertasi yang diselenggarakan oleh Prodi 

Doktor, kecuali bila dalam satu tahun terakhir seminar yang 

diselenggarakan kurang dari satu kali 

2. Bilamana dipandang perlu, seminar proposal dapat dilakukan lebih dari 

sekali. 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Tim Promotor 

3. Pengelola 

4. Tim Penilai 
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PERALATAN 

1. Naskah proposal disertasi  

2. Berita acara seminar proposal  

3. Lembar presensi 

4. Formulir seminar proposal  

5. Lembar catatan perbaikan 

6. Konsumsi (snack atau makan siang) 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Prosedur pendaftaran seminar proposal: 

1. Mendaftar untuk seminar proposal dengan membawa formulir seminar 

proposal (Form-SP) 

2. Menyerahkan pada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi: 

a. Naskah proposal yang telah disetujui oleh Tim Promotor (rangkap 

7); 

b. Print out power point (rangkap 20); 

c. Fotokopi kartu mahasiswa; 

d. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan; 

e. Kartu Tanda Hadir Seminar 

3. Menunggu jadwal pelaksanaan seminar yang diberitahukan seminggu 

kemudian 

4. Pelaksanaan seminar proposal: 

a. Seminar dibuka oleh Pengelola sebagai Ketua Seminar 

b. Mahasiswa presentasi selama kurang lebih 20 menit 

c. Tim Promotor, penilai, dan peserta seminar memberikan masukan 

kepada mahasiswa 

d. Mahasiswa memberikan tanggapan atas masukan  

e. Ketua, Promotor dan penilai mengisi Berita Acara seminar proposal 

f. Ketua menutup seminar proposal 

 

Alur pelaksanaan Seminar Proposal, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Aktif PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Mendaftar dengan mengisi Form-SP 
 

Menyerahkan syarat seminar proposal: 

a. Naskah proposal yang telah disetujui oleh Tim 
Promotor (rangkap 7); 

b. Print out power point (rangkap 20); 
c. Fotokopi kartu mahasiswa; 
d. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan; 
Kartu Tanda Hadir Seminar 

Menunggu jadwal pelaksanaan 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 12 

SOP Perpanjangan Masa Studi  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 
 

PERPANJANGAN MASA STUDI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Perpanjangan masa studi adalah penambahan waktu bagi mahasiswa 

untuk mengikuti pendidikan dan memperoleh pelayanan akademik. 

TUJUAN Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan 

studi di Program Studi Doktor Ilmu Psikologi karena masa studi yang 

disediakan sudah habis. 

KEBIJAKAN Mahasiswa dapat memperoleh perpanjangan masa studi dengan 

ketentuan: 

1. Telah lulus ujian komprehensif 

2. Mengisi formulir pengajuan usulan perpanjangan dan disetujui oleh 

Tim Promotor 

3. Perpanjangan diberikan untuk satu semester dan, dengan pertim-

bangan tertentu,  dapat diusulkan kembali maksimal sampai 2 

semester 

4. Perpanjangan dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan 

Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Tim promotor  

3. Pengelola dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4. Dekan  

PERALATAN Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Panduan akademik Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2. Blanko perpanjangan masa studi 

3. Surat perpanjangan masa studi dari Dekan 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Pada semester kedelapan, petugas administrasi akademik meng-

ingatkan mahasiswa untuk melakukan perpanjangan masa studi, 

jika belum menyelesaikan studi 

2. Mahasiswa mengisi formulir perpanjangan masa studi dan disetujui 

oleh Tim Promotor  

3. Setelah disetujui Tim Promotor kemudian diserahkan pada 
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Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi menyetujui 

perpanjangan masa studi mahasiswa 

5. Petugas administrasi akademik menyusun draf surat perpanjangan 

masa studi setelah mendapatkan paraf Pengelola Program Studi 

Doktor Ilmu Psikologi diserahkan kepada Dekan untuk 

ditandatangani.  

 

Alur pengajuan perpanjangan masa studi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 

Mengajukan formulir perpanjangan masa studi  
kepada Tim Promotor 

Mengisi formulir perpanjangan masa studi 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Dekan mengeluarkan surat perpanjangan 
 masa studi 

Telah lulus ujian komprehensif 

Hasil keputusan  
Pengelola Program 

Disetujui Ditolak 

Disetujui Ditolak 
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 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 13 

SOP Ujian Komprehensif  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

UJIAN KOMPREHENSIF 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Evaluasi terhadap prestasi akademik sebagai hasil pendidikan dilaksa-

nakan melalui penilaian kelas, seminar, ujian komprehensif, pemantauan 

penulisan disertasi, kelayakan disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka. 

Ujian komprehensif adalah ujian tertutup guna menilai mutu dan kelayakan 

proposal disertasi yang telah mendapatkan pembimbingan dan persetujuan 

Tim Promotor. 

TUJUAN 1. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang rencana 

penelitian yang terdiri dari teori dan metode penelitian serta hal-hal 

pokok yang terkait 

2. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu memahami teori dan metode 

penelitian dan mampu merencanakan penelitian ilmiah yang diperta-

hankan di depan Tim Penguji 

KEBIJAKAN PERSYARATAN 

1. Mahasiswa lulus semua matakuliah yang disyaratkan (matakuliah 

Wajib, Wajib Minat, dan Pilihan, sejumlah 20 sks) dengan IPK minimal 

3,25 dan sebelum pelaksanaan penelitian disertasi 

2. Nilai TOEFL Internasional 500 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan 

Bahasa (PPB) UGM atau institutional TOEFL, kecuali bagi lulusan 

perguruan tinggi luar negeri yang berbahasa pengantar Bahasa Inggris 

3. Mahasiswa harus sudah lulus ujian komprehensif paling lambat dua 

semester sejak masa tempuh perkuliahan maksimal berakhir. 

 

PENGUJI 

1. Tim Penguji terdiri dari Dekan  sebagai Ketua Tim Penguji  atau yang 

ditunjuk untuk mewakili, Tim Promotor, dan empat orang penguji lain 

yang ditetapkan oleh Pengelola dengan mempertimbangkan usul dari 

Promotor. Paling tidak satu orang anggota Tim Penguji, selain Tim 

Promotor, harus berasal dari luar UGM. 

2. Ujian komprehensif dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 

empat orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, Promotor, dan 
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dua orang anggota penguji yang salah-satunya berasal dari luar UGM. 

 

PENILAIAN 

1. Penilaian dalam ujian komprehensif mencakup beberapa aspek, yaitu:  

a. penguasaan perspektif dan teori psikologi baik yang bersifat umum 

maupun bidang khusus psikologi, 

b. kemampuan merumuskan dan menuliskan hasil pemikiran, 

c. penguasaan metodologi penelitian psikologi, dan  

d. kemampuan penalaran. 

2. Penilaian dalam ujian komprehensif dinyatakan sebagai ’lulus tanpa 

perbaikan’, ‘lulus dengan perbaikan’, atau ’tidak lulus’. Ketua Tim 

Penguji tidak ikut memberikan penilaian dalam ujian komprehensif. 

3. Hasil ujian komprehensif merupakan keputusan rapat Tim Penguji, 

yang merangkum hasil penilaian masing-masing penguji. Keputusan 

dapat merupakan kesepakatan bersama untuk menyatakan lulus atau 

tidak lulus, atau merupakan keputusan atas dasar suara terbanyak. 

4. Keputusan hasil ujian disampaikan langsung kepada mahasiswa 

sesudah rapat Tim Penguji. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berubah 

statusnya menjadi Calon Doktor atau Promovendus. 

Catatan: 

1.   Lulus tanpa perbaikan:  

Mahasiswa yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan, bisa melakukan 

penelitian. 

2.   Lulus dengan perbaikan: 

a. Waktu perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian 

Komprehensif. 

b. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi dengan anggota tim 

penguji. 

c. Apabila proposal disertasi telah diperbaiki sesuai dengan saran-

saran anggota tim penguji yang dibuktikan dengan surat persetujuan 

dari masing-masing anggota penguji, Calon Doktor diijinkan untuk 

melakukan penelitian/pengambilan data. 

d. Apabila perbaikan tidak selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, 

mahasiswa diwajibkan untuk mengulang  Ujian Komprehensif lagi.  

e. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Dekan atas usulan Tim 

Promotor. 

f. Apabila ujian ulangan dinyatakan tidak lulus, peserta Program Studi 

Doktor Ilmu Psikologi tidak diperkenankan melanjutkan studi. 

3.  Tidak lulus: 

a. Apabila peserta dinyatakan tidak lulus, ujian ulangan hanya boleh 

diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 

(enam) bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama.  

b. Perbaikan dilakukan dengan berkonsultasi dengan anggota tim 

penguji. 
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c. Sama dengan butir 2c, 2d, 2e, dan 2f. 

 

UJIAN ULANGAN 

Ujian komprehensif ulangan bagi mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus 

hanya diadakan satu kali dan harus dilaksanakan dalam waktu maksimal 

enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif yang pertama. 

1. Waktu ujian ulangan ditetapkan oleh Pengelola Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi atas usulan Tim Promotor. 

2. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif ulangan tidak diperke-

nankan melanjutkan studi, dan dinyatakan tidak mampu melanjutkan 

dan menyelesaikan studi. 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian kompre-

hensif: 

1. Petugas administrasi akademik 

2. Petugas administrasi keuangan 

3. Tim Promotor 

4. Tim Penguji 

5. Dekanat sebagai pemimpin ujian  

PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk ujian komprehensif: 

1. Buku panduan akademik 

2. Formulir ujian komprehensif 

3. Berita acara ujian komprehensif 

4. Lembar catatan perbaikan proposal 

5. Lembar presensi 

6. Lembar penilaian 

7. Konsumsi (Snack atau makan siang) 
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PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Proses pendaftaran ujian komprehensif: 

1. Mahasiswa mendaftar di bagian akademik Program Studi Doktor Ilmu 

Psikologi dengan membawa formulir Ujian Komprehensif (Form-UK) 

2. Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes 

Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM yang masih berlaku 

dengan skor minimal 550; 

3. Mempunyai nilai tes kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku 

berupa: 

a. Academic English Proficiency Test (AcEPT) UGM dengan skor 

minimal 268 atau;  

b. IELTS dengan skor minimal 5.5 atau;  

c. TOEFL Internet-Based (IBT) dari lembaga bahasa milik universitas 

dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor minimal 62 atau;  

d. TOEFL Computer-Based Test (CBT) dari lembaga bahasa milik 

universitas dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor 

minimal 180 atau;  

e. TOEFL Institutional Testing Program (ITP) dari lembaga bahasa 

milik universitas dibawah Kemendikbud dan Kemenag dengan skor 

minimal 500; 

f. Fotokopi kartu mahasiswa; 

g. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan; 

h. Kartu bimbingan disertasi; 

i. Sudah lulus internship 

4. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan 

5. Kartu bimbingan disertasi 

6. Menunggu jadwal pelaksanaan ujian komprehensif yang diberitahukan 

seminggu kemudian 

Prosedur pelaksanaan ujian komprehensif diatur sebagai berikut: 

1. Ujian Komprehensif dipimpin Dekan Fakultas Psikologi UGM sebagai 

Ketua Penguji atau yang ditunjuk untuk mewakili. 

2. Sebelum ujian dimulai, ketua menjelaskan kepada anggota tim penguji 

bahwa: 

3. Setelah mahasiswa dipersilahkan masuk, kemudian yang bersang-

kutan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya 

selama 20 menit. 

4. Setelah presentasi selesai, penguji diberi kesempatan untuk membe-

rikan pertanyaan-pertanyaan, masing-masing anggota penguji menda-

patkan waktu kurang lebih 20 menit, dan Tim Promotor masing-masing 

mendapatkan waktu kurang lebih 10 menit untuk memberikan perta-

nyaan, (pemberian waktu kepada Anggota Penguji diatur dan 

dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji). 

5. Pertanyaan yang diajukan satu persatu, tidak 2 atau 3 sekaligus 

(apabila jawaban berkepanjangan supaya dihentikan).  

6. Pertanyaan dimulai dari penguji dan Tim Promotor paling akhir.  
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7. Sesudah ujian selesai, mahasiswa dipersilahkan meninggalkan ruang 

ujian. Tim penguji memberikan komentar mengenai hasil ujian dimulai 

dari Promotor, dan mengumpulkan lembar hasil ujian yang telah diba-

gikan dengan kriteria: 

8. Lulus tanpa perbaikan  

9. Lulus dengan perbaikan 

10. Tidak lulus 

11. Kemudian mahasiswa dipersilahkan masuk ruang ujian, untuk diberi-

tahu tentang hasil ujiannya. 

12. Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Psikologi yang sudah 

dinyatakan lulus Ujian Komprehensif berubah  statusnya menjadi 

Calon Doktor. 
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Alur pelaksanaan Ujian Komprehensif: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Aktif PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Mendaftar dengan mengisi form-UK 
 

Persyaratan: 
1. Lulus semua matakuliah yg disyaratkan dg IPK minimal 3,25 
2. Mengumpulkan naskah proposal disertasi yg disetujui Tim Promotor (9) 
3. Nilai TPA 550 (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pasca-

sarjana (PAPs) UGM 
4. Nilai TOEFL 500 (tidak berlaku untuk lulusan PT Luar Negeri yg 

bahasa pengantarnya bahasa Inggris) 
5. Fotokopi KTM, bukti pembayaran SPP 
6. Kartu bimbingan disertasi 

Menunggu jadwal pelaksanaan ujian komprehensif 
 (1 minggu kemudian) 

Pelaksanaan ujian komprehensif: 
1. Dipimpin oleh Dekan/yg mewakili 
2. Presentasi mahasiswa ± 20 menit 
3. Pertanyaan dari Tim Penguji dan Tim 

Promotor 
4. Penilaian hasil ujian 

Lulus tanpa 
perbaikan 

Lulus dgn 
perbaikan 

Tidak lulus 

Perbaikan proposal 
disertasi 

Lebih dari 3 bulan 
Ujian 

Ulangan 

Tidak lulus 

Tidak diperkenankan 
melanjutkan studi 

Lulus 

Calon Doktor 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 14 

SOP Cuti Akademik Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 
 

CUTI AKADEMIK 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Cuti akademik adalah penghentian sementara status kemahasiswaan atas 

permintaan mahasiswa yang bersangkutan. 

TUJUAN Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

kegiatan lain yang penting atau mendesak, tanpa mengurangi masa studi. 

KEBIJAKAN Dalam masa cuti akademik mahasiswa tidak memperoleh hak pelayanan 

akademik dan tidak dikenai kewajiban biaya perkuliahan. 

Mahasiswa dapat memperoleh cuti akademik dengan ketentuan: 

1. Telah lulus ujian komprehensif 

2. Tidak sedang menerima beasiswa BPPDN 

3. Surat pengajuan cuti akademik disetujui oleh Tim Promotor dan 

diketahui oleh Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4. Cuti dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Dekan 

5. Cuti dapat diajukan dua kali  

6. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Tim Promotor  

3. Pengelola dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4. Dekan  

PERALATAN 

Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Panduan akademik Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

2. Formulir pengajuan cuti akademik 

3. Surat cuti akademik yang ditandatangani oleh Dekan 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan cuti akademik dan diserahkan 

kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan 

2. Setelah disetujui Tim Promotor kemudian diserahkan kepada Pengelola 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

3. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi menyetujui cuti 

akademik mahasiswa 

4. Petugas administrasi akademik menyusun draf Surat Izin Tidak Aktif 

Mengikuti Kegiatan Akademik kemudian setelah mendapatkan paraf 
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Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi diserahkan kepada 

Dekan untuk ditandatangani 

Alur pengajuan cuti akademik sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

Mengisi formulir cuti akademik dan 
dimintakan persetujuan Tim Promotor 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Dekan menandatangani Surat Izin Tidak Aktif 
Mengikuti Kegiatan Akademik 

Telah lulus ujian komprehensif 

Hasil keputusan Pengelola Program 

Disetujui Ditolak 

Mengajukan formulir cuti akademik kepada Tim Promotor 

Disetujui Ditolak 

Tidak sedang menerima beasiswa BPPDN 
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 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
 

Lampiran 15 

SOP Seminar Hasil Penelitian  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

SEMINAR HASIL PENELITIAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang 

Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat Doktor sebagai 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor dengan bobot 18 sks. 

Seminar hasil penelitian adalah pemaparan laporan hasil penelitian 

disertasi mahasiswa dalam upaya untuk melakukan pertanggungjawaban 

ilmiah, mendapatkan penilaian dan penyempurnaan dari peserta seminar 

(Tim Promotor, Penguji, dan audiens) dengan maksud agar laporan pene-

litian dapat menjadi suatu karya ilmiah yang baik. 

TUJUAN 1. Mahasiswa mampu memaparkan hasil penelitian disertasi dan 

menerima berbagai masukan untuk penyempurnaan. 

2. Mahasiswa dapat mempertanggungjawabkan penelitian disertasinya 

secara akademik. 

KEBIJAKAN Mahasiswa dapat melaksanakan seminar hasil penelitian dengan keten-

tuan: 

1. Telah selesai melakukan penelitian 

2. Hasil penelitian disertasi diseminarkan dalam forum seminar hasil 

penelitian yang diselenggarakan Prodi Doktor, sebelum diajukan untuk 

dinilai kelayakannya. Seminar hasil penelitian dapat diselenggarakan 

bila: 

a. Naskah disertasi telah mendapat persetujuan dari Promotor dan 

Ko-promotor. 

b. Mahasiswa telah menghadiri minimal 4 kali pelaksanaan seminar 

hasil penelitian disertasi, kecuali bila dalam satu tahun terakhir 

seminar yang diselenggarakan kurang dari 4 kali. 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Tim Promotor  

3. Tim Penguji 
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PERALATAN 1. Naskah disertasi  

2. Berita acara seminar hasil penelitian 

3. Lembar presensi 

4. Formulir seminar hasil penelitian 

5. Lembar catatan perbaikan 

6. Konsumsi (snack atau makan siang) 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Prosedur pelaksanaan seminar hasil penelitian: 

1. Mendaftar untuk seminar hasil penelitian dengan membawa formulir 

seminar hasil penelitian (Form-SHP) 

2. Menyerahkan pada Pengelola Program: 

a. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor (rangkap 

7 atau 8) 

b. Print out power point disertasi (rangkap 15 - 20) 

c. Fotokopi kartu mahasiswa 

d. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan 

3. Menunggu jadwal pelaksanaan seminar hasil penelitian yang akan 

diberitahukan seminggu kemudian 

4. Pelaksanaan seminar hasil penelitian: 

a. Seminar dibuka oleh Promotor atau Ko-promotor 

b. Mahasiswa presentasi selama kurang lebih 20 menit 

c. Tim Promotor, penilai, dan peserta seminar memberikan masukan 

kepada mahasiswa 

d. Mahasiswa memberikan tanggapan atas masukan  

e. Promotor dan penilai mengisi Berita Acara seminar hasil penelitian 

f. Ketua Tim Penilai menutup seminar hasil penelitian 
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 Alur pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Pendaftaran: 
1. Mengisi formulir seminar hasil penelitian (Form-SHP) 
2. Menyerahkan pada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi: 

a. Naskah disertasi yg disetujui Tim Promotor (rangkap 7 atau 8) 
b. Print out power point disertasi (rangkap 15 - 20) 
c. Fotokopi kartu mahasiswa 
d. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan 

Persyaratan: 
1. Telah lulus ujian komprehensif 
2. Telah selesai melakukan penelitian 
3. Naskah disertasi mendapat persetujuan Tim Promotor 
4. Telah menghadiri 4 x seminar hasil disertasi, kecuali 

dalam setahun seminar diselenggarakan kurang dari 4 x 

Pelaksanaan: 
1. Seminar dibuka oleh Tim Promotor 
2. Mahasiswa presentasi ± 20 menit 
3. Pemberian feedback 
4. Tim Promotor dan Tim Penilai mengisi Berita Acara seminar 

hasil penelitian 
5. Ketua Tim Penilai menutup seminar 

Pengumuman jadwal seminar hasil penelitian  
seminggu kemudian 
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Lampiran 16 

SOP Penelitian dan Penulisan Disertasi  
Program Studi Doktor Ilmu Psikologi  
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 
PENELITIAN DAN PENULISAN DISERTASI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang 

Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh Kandidat Doktor sebagai 

tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor dengan bobot 18 sks. 

TUJUAN Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integratif 

sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi 

KEBIJAKAN 

Penelitian untuk disertasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Telah lulus ujian komprehensif dan setelah mendapat persetujuan Tim 

Penguji atas perbaikan proposal yang perlu dilakukan 

2. Tema atau fokus utama penelitian yang proposal disertasinya telah 

lulus ujian komprehensif tidak dapat diganti dengan tema lain. Peng-

gantian tema atau fokus utama penelitian setelah lulus ujian kompre-

hensif mengharuskan pengulangan seminar proposal dan ujian kompre-

hensif 

3. Penggantian/perubahan tema penelitian harus mendapatkan persetu-

juan dari Tim Promotor dan diketahui oleh Pengelola 

4. Mahasiswa wajib menyiapkan data penelitian disertasi sehingga 

sewaktu-waktu dapat diakses oleh Tim Promotor dan Panitia Penilai 

disertasi  

5. Hasil penelitian dilaporkan sebagai disertasi yang ditulis dalam Bahasa 

Indonesia atau Bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor 

menurut format dan cara penulisan yang mengacu kepada standar 

American Psychological Association (APA) edisi terbaru serta mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan Program 

6. Disertasi dilengkapi dengan intisari (abstract) maksimum 250 kata 

dalam bahasa Inggris jika disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau 

dalam bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa Inggris 

7. Disertasi dilengkapi dengan summary dalam Bahasa Inggris jika 

disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia atau dilengkapi dengan 

ringkasan dalam Bahasa Indonesia jika disertasi ditulis dalam Bahasa 

Inggris 

8. Disertasi yang telah selesai ditulis dan dinyatakan lulus dalam ujian 

tertutup wajib dikirimkan pada jurnal internasional 



 

 86 

 

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PSIKOLOGI 

 

PEMANTAUAN PENULISAN DISERTASI 

Pemantauan penulisan disertasi dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Didasarkan atas laporan Kandidat Doktor terhadap kemajuan 

penyusunan disertasi secara tertulis dan rutin setiap akhir semester, 

dengan persetujuan dari Promotor. 

2. Apabila selama 2 semester berturut-turut Kandidat Doktor tidak 

menyampaikan laporan kemajuan penulisan disertasinya maka akan 

diberikan surat peringatan.  

3. Terhadap Kandidat Doktor yang dinilai oleh Tim Promotor tidak memiliki 

kemungkinan dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah 

ditetapkan, akan dinyatakan tidak dapat lanjut mengikuti pendidikan 

pada Prodi Doktor  dan diminta untuk mengundurkan diri. 

PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI 

Penilaian terhadap disertasi diadakan guna menentukan apakah  pene-

litian yang telah dilakukan dan dilaporkan dalam bentuk naskah disertasi 

layak untuk diajukan dalam ujian tertutup.  

Ketentuan mengenai penilaian kelayakan disertasi diatur sebagai berikut: 

1. Dua bulan sesudah pelaksanaan seminar hasil penelitian, disertasi 

harus sudah mendapatkan persetujuan Tim Promotor untuk dinilai 

kelayakannya. 

2. Panitia Penilai terdiri atas 4 orang yang anggotanya ditentukan oleh 

Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi dengan 

mempertimbangkan usul dari Promotor. 

3. Paling tidak satu orang anggota Panitia Penilai harus berasal dari luar 

Fakultas atau luar UGM. 

4. Masing-masing anggota Panitia Penilai melakukan penilaian terhadap 

naskah disertasi secara independen dalam waktu maksimal 30 hari 

sejak naskah disertasi diterimakan dan menyerahkan hasil penilaian 

secara tertulis kepada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi. 

5. Apabila disertasi yang bersangkutan dinilai layak oleh seluruh anggota 

Panitia Penilai, maka hasil penilaian beserta saran perbaikannya 

disampaikan kepada Kandidat Doktor dan Tim Promotor untuk ditindak-

lanjuti. 

6. Apabila masih ada di antara anggota Panitia Penilai yang menyatakan 

bahwa disertasi yang bersangkutan tidak layak maka diadakan rapat 

Panitia Penilai dengan Tim Promotor, yang dipimpin oleh Pengelola 

Program Studi Doktor Ilmu Psikologi guna menentukan saran perbaikan 

yang harus ditindaklanjuti oleh Kandidat Doktor. Tim Promotor 

berkewajiban menindaklanjuti saran perbaikan bersama-sama dengan 

Kandidat Doktor. Kandidat Doktor berkewajiban menyelesaikan 

perbaikan ini dalam waktu paling lama 3 bulan.  

7. Bagi disertasi yang dinyatakan layak, perbaikan sesuai dengan saran 

Panitia Penilai harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan, 

sebelum disertasi dapat diajukan dalam ujian tertutup. Bila perbaikan 
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disertasi tidak diselesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan 

maka akan dilakukan penilaian ulang setelah perbaikan selesai. 

8. Bila perbaikan disertasi tidak diselesaikan dalam waktu dua kali batas 

waktu yang telah ditentukan, diadakan rapat evaluasi khusus untuk 

menentukan apakah mahasiswa dinyatakan mampu atau tidak mampu 

untuk menyelesaikan studinya.   

9. Bagi disertasi yang dinyatakan tidak layak, sesuai dengan saran Pani-

tia Penilai, perbaikan dapat berupa: (a) pengulangan pengambilan data 

dan analisis; atau (b) berupa pengulangan penulisan secara kese-

luruhan. Naskah disertasi yang telah diperbaiki harus diseminarkan 

kembali sebelum dilakukan penilaian ulang. 

PUBLIKASI DISERTASI 

Publikasi hasil penelitian disertasi dalam penerbitan ilmiah, baik sebagian 

atau seluruhnya, harus dengan mencantumkan nama Promotor dan Ko-

promotor sebagai co-authors. Institusi yang dicantumkan dalam publikasi 

adalah Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. 

PETUGAS 

Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan: 

1. Petugas bagian administrasi akademik 

2. Tim Promotor  

3. Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 

4. Panitia Penilai disertasi adalah empat atau lebih pakar bergelar Doktor 

yang diangkat oleh Dekan untuk menilai kelayakan dan mutu disertasi 

5. Penguji disertasi adalah pakar bergelar Doktor yang diangkat oleh 

Dekan untuk menilai, menguji, dan mengevaluasi mutu disertasi dan 

kemampuan Kandidat Doktor dalam mempertahankannya dalam 

sidang ujian disertasi (ujian tertutup dan/atau ujian terbuka) 

6. Dekan  

PERALATAN 

Peralatan yang dibutuhkan: 

1. Panduan penulisan disertasi 

2. Naskah disertasi 

3. Formulir penilaian kelayakan disertasi 

4. Panduan akademik 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Proses pendaftaran penilaian kelayakan disertasi: 

1. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah yang disyaratkan 

2. Mahasiswa telah memiliki pembimbing disertasi 

3. Mahasiswa mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) 

4. Mahasiswa telah selesai melakukan seminar hasil penelitian 

5. Mendaftar untuk penilaian disertasi dengan membawa formulir 

penilaian disertasi (Form-PD) 

6. Mahasiswa mengikuti tahapan-tahapan dalam penulisan disertasi 

(pembimbingan, seminar proposal, ujian komprehensif, seminar hasil, 

penilaian kelayakan, ujian tertutup, dan ujian terbuka) 

Proses pelaksanaan penilaian kelayakan disertasi 

Menunggu hasil penilaian yang disampaikan sekitar 30 hari. 
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Alur pelaksanaan Penelitian dan Penulisan Disertasi, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian: 
1. Penilaian dilakukan dua bulan setelah pelaksanaan seminar 

hasil penelitian 
2. Panitia Penilai terdiri dari 4 orang anggota yg ditentukan oleh 

Pengelola Program (minimal 1 anggota Panitia Penilai dari luar 
Fakultas atau luar UGM) 

3. Panitia Penilai menilai naskah disertasi secara independen 
dalam waktu maksimal 30 hari 

Pemantauan: 
1. Laporan kemajuan penyusunan disertasi setiap akhir semester  
2. Dua semester berturut-turut tidak menyampaikan laporan 

kemajuan disertasi akan diberikan surat peringatan 

Persyaratan: 
1. Lulus ujian komprehensif 
2. Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 

mengacu kepada APA 
3. Disertasi dilengkapi dgn intisari maksimum 250 kata dan summary 
4. Disertasi yg lulus ujian tertutup wajib dikirimkan pada jurnal 

internasional 

Layak 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM 

Tidak Layak 

1. Perbaikan dlm jangka waktu yg 
ditentukan 

2. Bila perbaikan tidak selesai dlm 
batas waktu yg ditentukan maka 
akan dilakukan penilaian ulang 
setelah perbaikan selesai 

3. Bila perbaikan tidak selesai dlm 
waktu 2x batas waktu, diadakan 
rapat evaluasi khusus 

1. Mengulang 
mengambil data dan 
analisis 

2. Mengulang penulisan 
secara keseluruhan 

3. Seminar hasil ulang 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 17 

SOP Ujian Tertutup Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

UJIAN TERTUTUP 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Ujian tertutup adalah evaluasi terhadap disertasi yang telah dinyatakan 

layak. Hasil ujian tertutup menentukan apakah Kandidat Doktor telah 

memiliki kompetensi sebagai seorang doktor. 

TUJUAN 1. Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integratif 

sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi  

2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang teori dan 

metode penelitian secara komprehensif 

3. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah 

yang dipertahankan di depan tim penguji 

KEBIJAKAN Ketentuan mengenai ujian tertutup adalah sebagai berikut: 

1. Ujian tertutup dilaksanakan oleh Tim Penguji yang terdiri dari Dekan 

sebagai Ketua Tim Penguji  atau yang ditunjuk untuk mewakili,  Tim 

Promotor, dan Panitia Penilai Disertasi. Untuk menjaga kelancaran 

ujian tertutup, dalam kondisi tertentu susunan anggota Tim Penguji 

dapat diubah oleh Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi. 

2. Ujian tertutup dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal empat 

orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji,  Promotor,  dan dua 

orang anggota Panitia Penilai Disertasi. 

3. Penilaian pada ujian tertutup mencakup aspek (a) penalaran dan 

argumentasi, (b) bobot ilmiah disertasi, (c) metodologi, dan (d) tata 

tulis.  

4. Hasil ujian tertutup dinyatakan sebagai ‘lulus’, ‘lulus dengan perbaikan’, 

atau ‘tidak lulus’ yang ditentukan oleh rapat penguji setelah ujian 

berlangsung. Nilai minimal kelulusan ujian tertutup adalah B (setara 

dengan 3,00).  

5. Apabila salah seorang penguji memberikan keputusan tidak lulus 

maka: (a) rapat penguji diteruskan guna membahas hasil ujian untuk 

mencapai keputusan bulat, (b) bila keputusan bulat tidak tercapai, 

maka Ketua Tim Penguji berhak mengambil keputusan berdasarkan 

suara terbanyak. 

6. Apabila Kandidat Doktor dinyatakan lulus, maka masing-masing 

penguji memberikan nilai. Nilai ujian tertutup ditentukan dari nilai rerata 

(mean) nilai yang diberikan oleh semua penguji.  
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7. Nilai ujian tertutup bergerak dari A sampai dengan E. Nilai ujian yang 

dinyatakan lulus adalah A, A-, A/B, B+, atau B.  

8. Kandidat Doktor yang hasil ujiannya dinyatakan lulus, harus telah 

mendapat persetujuan dari semua anggota Tim Penguji, dengan 

perkecualian anggota Tim Penguji yang memberikan keputusan tidak 

lulus, atas perbaikan yang dilakukannya dalam batas waktu yang 

ditentukan oleh Tim Penguji, sebelum dapat menempuh ujian terbuka.  

9. Kandidat Doktor yang tidak melakukan perbaikan dalam batas waktu 

maksimal  3 bulan, harus mengulang ujian tertutup yang waktunya 

ditentukan oleh Pengelola. 

10. Kandidat Doktor yang tidak lulus harus mengulang ujian tertutup, 

setelah perbaikan disertasinya mendapat persetujuan dari Tim Penguji, 

dalam waktu paling lambat  satu tahun sejak ujian tertutup. Apabila 

dalam waktu paling lambat satu tahun sejak ujian tertutup promo-

vendus tidak menempuh ujian tertutup ulangan maka dinyatakan tidak 

mampu menyelesaikan studinya.  

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian tertutup: 

1. Petugas administrasi akademik 

2. Petugas administrasi keuangan 

3. Tim Promotor  

4. Tim Penguji 

PERALATAN Peralatan yang diperlukan untuk ujian tertutup: 

1. Buku panduan akademik 

2. Formulir Ujian Tertutup (Form-UTP-2) 

3. Berita acara ujian tertutup 

4. Lembar presensi 

5. Konsumsi  

6. Lembar penilaian 

7. Lembar rekapitulasi nilai akhir 

8. Naskah disertasi 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Proses pendaftaran ujian tertutup: 

1. Disertasi telah dinilai layak untuk diajukan pada Ujian Tertutup oleh 

Panitia Penilai Disertasi (Form-UTP-1) 

2. Mendaftar untuk Ujian Tertutup dengan membawa formulir Ujian 

Tertutup (Form-UTP-2). 

3. Menyerahkan pada Pengelola Program Studi Doktor Ilmu Psikologi: 

a. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Tim Promotor (rangkap 

8/9). 

b. Fotokopi kartu mahasiswa. 

c. Fotokopi bukti pembayaran SPP semester berjalan. 

d. Kartu bimbingan disertasi.  

4. Menunggu jadwal pelaksanaan Ujian Tertutup yang disampaikan dalam 

waktu 1 minggu. 
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Prosedur pelaksanaan ujian tertutup diatur sebagai berikut: 

1. Ujian tertutup berlangsung selama kurang lebih dua jam, dibagi 7 orang 

penguji (masing-masing penguji mendapatkan waktu kurang lebih 8 

menit untuk memberikan pertanyaan) Pemberian waktu kepada Penguji 

diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji 

2. Sebelum mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang menanyakan 

kepada anggota Tim Penguji apakah terdapat hal-hal yang perlu disam-

paikan berkenaan dengan disertasi yang diujikan. 

3. Setelah mahasiswa disilakan masuk, Ketua Sidang membuka sidang 

ujian diteruskan dengan menyilakan mahasiswa untuk menyampaikan 

presentasi hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 20 menit. 

4. Ketua Sidang menyilakan penguji pertama mengajukan pertanyaan. 

Giliran pengajuan pertanyaan selanjutnya mengikuti susunan yang 

telah ditentukan sesuai tempat duduk Penguji. 

5. Ketua Sidang mengatur dan mengendalikan waktu tanya-jawab 

sedemikian rupa sehingga masing-masing penguji memperoleh waktu 2 

kali lebih banyak dari waktu untuk masing-masing anggota Tim Promo-

tor. Waktu efektif tanya-jawab keseluruhan adalah 120 menit. 

6. Penguji yang sedang menunggu giliran bertanya, dapat ikut menga-

jukan pertanyaan apabila masalah yang sedang ditanyakan penguji lain 

sama dengan pertanyaan yang hendak ia ajukan. 

7. Setelah sesi tanya-jawab selesai, mahasiswa diminta menunggu hasil 

ujian di luar ruang sidang. 

8. Dimulai dari Tim Promotor, seluruh penguji menyampaikan pendapat-

nya mengenai hasil ujian. 

9. Tim Penguji menetapkan apakah mahasiswa layak dinyatakan lulus 

atau tidak. 

10. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus, masing-masing penguji menyam-

paikan nilai ujian kepada Ketua Sidang secara tertulis untuk diputuskan 

sebagai nilai ujian tertutup. 

11. Mahasiswa dihadirkan kembali di ruang sidang untuk menerima hasil 

ujian. 
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Alur pelaksanaan UJian Tertutup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mahasiswa Aktif PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Persyaratan:  
1. Menyerahkan Form-UTP-1 
2. Mengisi Form-UTP-2 
3. Naskah disertasi (rangkap 8/9) 
4. Fotokopi KTM dan bukti pembayaran SPP semester berjalan 
5. Kartu bimbingan disertasi 

Menunggu jadwal pelaksanaan 

Pelaksanaan: 
1. Dibuka oleh Ketua Tim Penguji 
2. Mahasiswa presentasi ± 20 menit 
3. Pertanyaan dimulai dari penguji , kemudian Tim Promotor  
4. Rapat tertutup untuk menentukan nilai  
5. Penandatanganan Berita Acara Ujian Tertutup 
6. Pengumuman hasil ujian 

Lulus tanpa perbaikan Lulus dgn perbaikan Tidak lulus 

Perbaikan naskah 
disertasi 

Lebih dari 3 bulan Ujian Ulangan 

Tidak lulus atau maks 
1 tahun tidak 

melaksanakan 

Tidak mampu 
menyelesaikan studi 

Lulus 
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 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
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Lampiran 18 

SOP Pengunduran Diri Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 
PENGUNDURAN DIRI 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Pengunduran Diri adalah keinginan seorang mahasiswa untuk keluar atau 

mengundurkan diri dari Prodi S3 Fakultas Psikologi UGM dikarenakan 

alasan tertentu. 

KEBIJAKAN 

Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi UGM dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pengunduran diri diajukan secara tertulis oleh mahasiswa kepada 

Dekan dengan tembusan kepada Pengelola, atasan yang menugaskan 

belajar, dan/atau instansi yang memberikan sponsor. 

2. Surat pengunduran diri diketahui oleh Promotor dan Ko-promotor. 

3. Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah 

mendapat pertimbangan dari Pengelola dan Tim Promotor. 

4. Mahasiswa yang telah telah resmi menyatakan mengundurkan diri tidak 

dapat mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Studi Doktor 

Ilmu Psikologi UGM. 

PETUGAS 

1. Pengelola  

2. Sekretaris pengelola 

3. Administrasi akademik 

4. Dekan  

5. Tim Promotor 

PERALATAN 
1. Formulir pengajuan pengunduran diri 

2. Surat jawaban atau persetujuan pengunduran diri 

PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada 

Dekan diketahui oleh Promotor dan Ko-promotor dengan tembusan 

kepada Pengelola, atasan yang menugaskan belajar, dan/atau instansi 

yang memberikan sponsor 

2. Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah 

mendapat pertimbangan dari Pengelola dan Tim Promotor. 
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Alur Pengunduran Diri sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 

Mahasiswa PS Doktor Ilmu Psikologi UGM 

Mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada 
Dekan, diketahui oleh Promotor dan Ko-Promotor, dan 

tembusan kepada Pengelola dan instansi yg terkait 

Dekan menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri 
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Lampiran 19 

SOP Ujian Terbuka Program Studi Doktor Ilmu Psikologi 
Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 

 

UJIAN TERBUKA 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGERTIAN Ujian terbuka merupakan evaluasi akhir terhadap disertasi guna menen-

tukan predikat kelulusan dan pemberian gelar doktor. 

TUJUAN 1. Membuktikan secara ilmiah ilmu psikologi karya ilmiah secara integratif 

sebagai bukti kemampuan melakukan penelitian di bidang psikologi  

2. Menguji kemampuan mahasiswa dalam pemahaman tentang teori dan 

metode penelitian secara komprehensif 

3. Membuktikan bahwa mahasiswa mampu melakukan penelitian ilmiah 

yang dipertahankan di depan tim penguji 

KEBIJAKAN PERSYARATAN 

1. Telah lulus ujian tertutup 

2. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa 

UJIAN 

1. Tim Penguji  

a. Tim Penguji ujian terbuka sama dengan Tim Penguji ujian tertutup. 

b. Ujian terbuka dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 

empat orang penguji yang terdiri dari Ketua Tim Penguji,  Promotor,  

dan dua orang anggota Panitia Penilai Disertasi. 

2. Proses Ujian 

a. Waktu ujian terbuka adalah 60 (enam puluh) menit. 

b. Setelah Kandidat Doktor mempertahankan disertasinya secara 

terbuka, Tim Penguji mengadakan rapat yudisium tertutup untuk 

menentukan nilai ujian dan predikat kelulusan.  

KELULUSAN 

1. Anggota Tim Penguji memberikan penilaiannya masing-masing 

terhadap hasil ujian terbuka dalam bentuk nilai A, A-, A/B, B+,  atau B 

pada formulir yang disediakan. 

Ketua Tim Penguji memberitahukan nilai ujian terbuka kepada anggota 

Tim Penguji berdasarkan nilai rerata (mean) hasil penilaian penguji.  

2. Predikat kelulusan diputuskan oleh Ketua Tim Penguji dengan mem-

pertimbangkan masukan dari Promotor. Predikat kelulusan adalah 

‘cum laude’ (dengan pujian), ‘sangat memuaskan’, atau ‘memuaskan’.  
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a. Predikat kelulusan ‘cum laude’ diberikan kepada Kandidat Doktor 

yang memenuhi kriteria: 

ii. Memiliki nilai ujian tertutup A atau A-dan nilai ujian terbuka A 

atau A-; 

iii. Memiliki IPK minimal 3,76; dan 

iv. Lama studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester sejak terdaftar.  

b. Predikat kelulusan ‘sangat memuaskan’ diberikan kepada Kandidat 

Doktor yang memenuhi kriteria: 

i. Memiliki nilai ujian tertutup A/B,  atau B+  dan nilai ujian terbuka 

A/B atau B+, 

ii. Memiliki IPK minimal 3,51; dan 

iii. Lama studi tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester sejak 

terdaftar  

c. Predikat kelulusan ‘memuaskan’ diberikan kepada Kandidat Doktor 

yang tidak memenuhi kriteria untuk memperoleh predikat ‘cum 

laude’ atau predikat ‘Sangat Memuaskan’.  

3. Predikat kelulusan diumumkan oleh ketua Tim Penguji pada ujian 

terbuka. Predikat kelulusan dan nilai ujian terbuka dicantumkan dalam 

transkrip akademik. 

PETUGAS Petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian terbuka: 

1. Petugas administrasi akademik 

2. Petugas administrasi keuangan 

3. Tim Penguji yang terdiri dari Dekan sebagai Ketua Tim Penguji atau 

yang ditunjuk untuk mewakili, Tim Promotor, dan Panitia Penilai 

Disertasi.  

PERALATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peralatan yang diperlukan untuk ujian terbuka: 

1. Buku panduan akademik 

2. Formulir Ujian Terbuka 

3. Daftar Riwayat Hidup (Form-DRH) 

4. Berita acara ujian terbuka 

5. Lembar presensi 

6. Konsumsi  

7. Lembar penilaian 

8. Lembar rekapitulasi nilai akhir 

9. Naskah disertasi 

10. Ijazah 
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PROSEDUR 

PELAKSANAAN 

Proses pendaftaran ujian terbuka: 

1. Mendaftar untuk Ujian Terbuka dengan membawa formulir Ujian 

Terbuka (Form-UTA-2). 

2. Menyerahkan pada Pengelola  Program Studi Doktor Ilmu Psikologi : 

a. Naskah disertasi (rangkap 12) yang telah disetujui oleh Tim Penguji 

pada Ujian Tertutup (Form-UTA-1) 

b. Bukti penyerahan naskah disertasi dan CD file dari Perpustakaan 

Fakultas 

c. Surat bebas pinjaman buku dari Perpustakaan Fakultas 

d. Bukti penyerahan naskah disertasi, summary disertasi, naskah 

publikasi dan CD file dari Perpustakaan Pascasarjana 

e. Surat bebas pinjaman buku dari Perpustakaan UGM 

f. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4, hitam putih dan berwarna  dengan 

warna dasar gelap, kertas foto dof, menghadap ke depan, kedua 

daun telinga harus kelihatan bagi yang tidak berjilbab dan tidak 

memakai kacamata hitam (sebanyak 2 lembar lepas) 

g. Kartu mahasiswa yang masih berlaku atau Kartu Mahasiswa (ATM) 

yang sudah dilubang pihak BNI dan fotokopinya 2 lembar 

h. Bukti pembayaran pelaksanaan Ujian Terbuka 

i. Fotokopi Berita Acara Ujian Tertutup 

j. Transkrip  Akademik asli (1 lembar untuk arsip DPP) 

k. Naskah pers release (rangkap 12) 

l. Surat Keterangan lunas SPP dari Direktorat Keuangan UGM 

m. Ringkasan disertasi (minimal sejumlah 70 eks./sejumlah undangan) 

berikut soft filenya (dalam versi MS Word) 

n. Daftar Riwayat Hidup (Form-DRH) rangkap 3 

o. Bukti Publikasi Karya Ilmiah paling sedikit 1 judul pada jurnal ilmiah 

bermutu 

3. Mengisi/melengkapi: 

a. Formulir Data Penulisan Ijazah S3 (rangkap 2, masing-masing 

dilampiri 1 lembar fotokopi ijazah S1, S2, dan fotokopi kartu 

mahasiswa). 

b. Formulir Data Promovendus (rangkap 2, ditempel pas foto terbaru 

ukuran 3 x 4, berwarna, kertas dof) ditandatangani oleh calon doktor 

diketahui oleh Pengelola Program Studi. 

c. Formulir pendaftaran anggota KAGAMA (rangkap 2, ditempel pas 

foto terbaru ukuran 3 x 4, berwarna, kertas dof) ditandatangani oleh 

calon doktor diketahui oleh Pengelola Program Studi. 

d. Menunggu jadwal pelaksanaan Ujian Terbuka yang disampaikan 1 

minggu kemudian. 
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Prosedur pelaksanaan ujian terbuka diatur sebagai berikut: 

1. Ujian terbuka berlangsung selama 60 (enam puluh) menit, dibagi 7 

orang penguji (masing-masing penguji mendapatkan waktu kurang 

lebih 8 menit untuk memberikan pertanyaan) Pemberian waktu kepada 

Penguji diatur dan dikendalikan oleh Ketua Tim Penguji 

2. Ujian dibuka oleh Ketua Tim Penguji 

3. Selama Penguji memberikan pertanyaan kepada Calon Doktor, 

Penguji harus mengenakan topi sebagai kelengkapan pemakaian toga 

4. Promotor akan dipersilahkan memperkenalkan Calon Doktor yang 

dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan “hasil-

hasil penelitian yang dicapai serta temuan hal-hal baru” 

5. Pertanyaan yang diajukan satu persatu, apabila jawaban berkepan-

jangan supaya dihentikan 

6. Pertanyaan dimulai dari Promotor, Ko-promotor,  kemudian dilanjutkan 

oleh  Anggota  Penguji lainnya 

7. Promotor dimohon menyiapkan pertanyaan cadangan, untuk diajukan 

apabila masih ada waktu tersisa 

8. Tim penguji mengadakan rapat yudisium tertutup untuk menentukan 

nilai ujian dan predikat kelulusan. Selanjutnya masing-masing Penguji 

mengumpulkan lembar hasil ujian yang telah dibagikan dan menan-

datangani Berita Acara Ujian Terbuka. 

9. Ketua Tim Penguji memberitahukan nilai ujian terbuka kepada 

anggota Tim Penguji berdasarkan nilai rerata (mean) hasil penilaian 

penguji 

10. Ketua Tim Penguji mengisi berita acara dan kelengkapan administrasi 

lainnya 

11. Ketua Tim Penguji mengumumkan hasil ujian 

12. Kandidat Doktor menerima ijazah doktor dari ketua Tim Penguji pada 

ujian terbuka  

13. Ketua Tim Penguji menutup ujian 
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Alur pelaksanaan UJian Terbuka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Aktif PS Doktor Ilmu Psikologi UGM  

Persyaratan:  
1. Mengisi Form-UTA-2 
2. Naskah disertasi (12) 
3. Bukti penyerahan naskah disertasi dari Perpustakaan Fakultas 

dan Perpustakaan Pascasarjana 
4. Surat bebas pinjaman buku dari Perpustakaan Fakultas dan 

Perpustakaan UGM 
5. Pas foto 3 x 4, hitam putih dan berwarna (warna dasar gelap), 

kertas foto dof (2 lembar) 
6. KTM yg masih berlaku dan fotokopinya (2) 
7. Bukti pembayaran Ujian Terbuka 
8. Fotokopi Berita Acara Ujian Tertutup 
9. Transkrip Akademik asli (1 lembar untuk arsip DPP) 
10. Naskah pers release (12) 
11. Surat Keterangan lunas SPP dari Direktorat Keuangan UGM 
12. Ringkasan disertasi (minimal 70/sejumlah undangan) dan soft 

file-nya (dalam versi MS Word) 
13. Form-DRH (3) 
14. Bukti Publikasi Karya Ilmiah (min 1 judul) pada jurnal ilmiah 

bermutu 
15. Formulir Data Penulisan Ijazah S3 (2), masing-masing dilampiri 1 

lembar fotokopi ijazah S1, S2, dan fotokopi kartu mahasiswa 
16. Formulir Data Promovendus (2); ditempel pas foto ukuran 3 x 4, 

berwarna, kertas dof; ditandatangani oleh calon doktor diketahui 
oleh Pengelola Program Studi 

17. Formulir pendaftaran anggota KAGAMA (2); ditempel pas foto 
ukuran 3 x 4, berwarna, kertas dof; ditandatangani oleh calon 
doktor diketahui oleh Pengelola Program Studi 

Menunggu jadwal 
pelaksanaan 

Pelaksanaan: 
1. Dibuka oleh Ketua Tim Penguji 
2. Pertanyaan dimulai dari Promotor, Ko-promotor, kemudian 

penguji 
3. Rapat yudisium tertutup untuk menentukan nilai dan predikat 

kelulusan 
4. Penandatanganan Berita Acara Ujian Terbuka 
5. Pengumuman hasil ujian 
6. Penyerahan ijazah doktor dari Ketua Tim Penguji 
7. KetuaTim Penguji menutup ujian 



 

 102 

 

PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PSIKOLOGI 

 
 

 Mengetahui,  

 Ketua Program Studi Doktor 

 Fakultas Psikologi UGM, 
 
 
 

 Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.Ed. 
 


	01-Panduan akademik S3-COVER DALAM FIX
	02-Panduan akademik S3 ISI (1) fix
	03-Panduan_akademik_LAMPIRAN FIX_v2

