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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas perkenaan-Nya buku Panduan Penulisan 

Proposal dan Disertasi Program Pascasarjana (PPs) 

Universitas Papua (UNIPA) dapat diwujudkan. Panduan 

penulisan proposal dan disertasi ini sebagai panduan 

dalam proses penulisan proposal penelitian dan disertasi 

di PPs UNIPA yang bertujuan untuk memudahkan 

mahasiswa dalam menempuh pendidikannya dan 

panduan bagi dosen untuk mengarahkan mahasiswa 

dalam penulisan disertasi sebagai tugas akhir di PPs UNIPA. 

Disertasi merupakan karya tulis ilmiah hasil 

penelitian yang dilaksanakan secara mandiri untuk 

memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar 

Doktor pada PPs UNIPA. Sebelum melakukan penelitian, 

mahasiswa harus membuat usulan penelitian yang 

kemudian diseminarkan. Setelah usulan penelitian 

tersebut disetujui oleh para pembimbing dan disahkan 

oleh Ketua Program Studi dan Wakil Direktur, mahasiswa 

diizinkan untuk melakukan penelitian dan hasilnya disusun 

menjadi disertasi untuk diujikan di hadapan tim penguji 

dan menyerahkan laporan disertasi. Untuk mendukung 

serangkaian proses tersebut maka harus ditunjang oleh 

kemahiran dan kemampuan dalam berkarya secara ilmiah. 

Untuk mendapatkan keseragaman cara penulisan, 

diperlukan buku panduan penulisan proposal dan 

disertasi. Buku panduan ini menyajikan garis-garis besar 

tatacara penulisan usulan penelitian dan penulisan 

disertasi, serta petunjuk teknis tata-cara penulisan disertai 
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dengan beberapa contoh. Panduan penulisan disertasi ini 

dibuat sebagai pedoman bagi mahasiswa s3 Ilmu 

Lingkungan PPs UNIPA, tim promotor, dan penguji 

disertasi. 

Manokwari, Februari  2019 

Ketua Prodi 

S3 Ilmu Lingkungan 

 

ttd. 

 

Prof. Dr. Ir. Barahima Abbas, M.Si 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1  Pengantar 

Karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa S3 dalam 

rangka penyelesaian tugas akhir disebut disertasi. Disertasi 

merupakan karya ilmiah (bukan kumpulan/compilation 

ataupun kutipan/citation)  yang disusun berdasarkan hasil 

penelitian ilmiah secara mandiri. Materi penelitian 

Disertasi harus sesuai dengan bidang akademik yang 

dikembangkan di Program Studi yang bersangkutan.  

Sistem pendidikan di Program Pascasarjana Universitas 

Papua (PPs-UNIPA), disertasi merupakan sebagian dari 

persyaratan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar 

Doktor (Dr). Karya ilmiah disertasi dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir 

yang akan dijabarkan pada bagian berikutnya. 

Panduan penulisan proposal dan disertasi ini disusun 

dengan tujuan (1) menyeragamkan pokok-pokok format 

dan prosedur penulisan disertasi di Program Pascasarjana 

Unipa (PPs-UNIPA), (2) sebagai pedoman bagi mahasiswa 

dalam menulis disertasi dan (3) pedoman bagi komisi 

pembimbing dalam mengarahkan penulisan disertasi. 

Variasi dalam gaya penulisan maupun penampilan masih 

dimungkinkan sesuai dengan materi penelitiannya. 

 

1.2  Pengelola, Tim Promotor dan Penguji  

1. Pengelola disertasi adalah pengelola prodi bekerja 

sama dengan bagian akademik PPs-UNIPA. 
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2. Tim promotor disertasi terdiri atas tiga orang yang 

terdiri dari promotor dan dua orang co-promotor. 

Tim promotor baik dari staf pengajar UNIPA 

maupun dari luar UNIPA harus memenuhi 

kualifikasi sebagai promotor (jenjang pendidikan S-

3/bergelar Doktor atau yang setara dan dalam 

waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan 

paling sedikit: 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal 

nasional terakreditasi atau jurnal internasional 

yang bereputasi; atau 1 (satu) karya bentuk lain 

yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan 

senat perguruan tinggi. ) serta memiliki keahlian di 

bidang yang terkait dengan topik penelitian 

disertasi mahasiswa. Tim promotor mempunyai 

tanggung jawab akademik terhadap disertasi 

mahasiswa bimbingannya, dalam hal kebenaran 

ilmiah dan format penulisannya.  

3. Penguji ujian akhir disertasi terdiri dari satu orang 

promotor dan dua orang co-promotor, ditambah 2 

orang penguji diluar promotor dan co-promotor 

yang bergelar doktor dengan jabatan fungsional 

minimal Lektor Kepala.    

 

1.3  Prosedur Penyusunan Disertasi 

Penyusunan disertasi di Prodi S3 Lingkungan UNIPA 

mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1) Usulan tema dan tim promotor oleh mahasiswa 

kepada Ketua Prodi (dilakukan pada semester I). 
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2) Berdasarkan usulan mahasiswa dan beberapa 

pertimbangan lainnya, Ketua Prodi mengusulkan 

tim promotor disertasi ke Direktur PPs-UNIPA untuk 

ditetapkan dengan surat keputusan Direktur PPs-

UNIPA (awal semester II). 

3) Uji kualifikasi Doktor. Ujian dilakukan oleh Tim 

Promotor ditambah panitia dari program studi. 

Ujian dilakukan secara lisan untuk mengetahui 

kemampuan dan kesiapan mahasiswa dalam 

melaksanakan penelitian. 

4) Kolokium dan perbaikan usulan penelitian dengan 

persetujuan tim promotor disertasi. 

5) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan 

akhir disertasi di bawah bimbingan tim promotor 

disertasi. Kandidat Doktor wajib mempublikasikan 3 

artikel hasil penelitian minimal ke jurnal Nasional 

terakreditasi. 

6) Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan 

akhir disertasi di bawah bimbingan tim promotor 

disertasi. 

7) Ujian disertasi (ujian tertutup) oleh dewan penguji 

yang dilakukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus 

seminar hasil penelitian, telah melakukan perbaikan 

naskah disertasi serta mempublikasikan 3 artikel. 

8) Ujian promosi oleh dewan penguji yang dilakukan 

setelah mahasiswa dinyatakan lulus seminar hasil 

penelitian dan telah melakukan perbaikan naskah 

disertasi serta mendapatkan persetujuan tim 

promotor. 
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9) Kumpulan naskah disertasi, naskah publikasi pada 

jurnal ilmiah yang telah disetujui oleh tim promotor,  

print-out dan soft-copy (CD). 

 

 
Gambar 1. Prosedur penuyusunan Disertasi di PPs-

UNIPA 

 

1.4  Perencanaan, Pelaksanaan dan Biaya 

Penelitian 

1. Perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan 

disertasi menjadi tanggung jawab penuh 

mahasiswa baik secara akademik maupun 

proseduralnya 

2. Penelitian disertasi bersifat mandiri atau 

merupakan bagian dari suatu proyek penelitian 

yang dibiayai oleh lembaga tertentu, baik dengan 

ketua proyek penelitian adalah mahasiswa 

bersangkutan, dosen pembimbing atau pihak lain.  

Usulan 
Promotor dan 
Kopromotor
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Promotor & 
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Susun dan 
Konsultasi 
Proposal

Uji 
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Seminar 
Proposal 
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3. Dalam pelaksanaan penelitiannya mahasiswa 

berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh 

UNIPA dengan mengikuti aturan yang berlaku pada 

masing-masing unit kerja. 

4. Untuk penelitian di luar lingkungan UNIPA 

disyaratkan adanya supervisi/visitasi oleh salah 

satu anggota tim promotor (biaya visitasi 

ditanggung oleh  mahasiswa.  

1.5  Publikasi 

1. Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan 

dalam suatu jurnal bereputasi, minimal jurnal 

nasional terakreditasi.  Publikasi I diharapkan dapat 

terbit pada semester 3, publikasi II dapat terbit 

pada semester 4 dan publikasi III dapat terbit pada 

semester 5. Mahasiswa diharapkan dapat berperan 

juga dalam forum ilmiah (seminar, sokakarya, 

diskusi, jurnal) dengan mengikuti etika ilmiah yang 

berlaku serta menyertakan dosen pembimbingnya 

sebagai author. 

2. Untuk materi penelitian disertasi yang juga 

merupakan bagian dari proyek penelitian yang di 

ketuai oleh bukan mahasiswa penyusun disertasi 

dan atau tim promotor, hak publikasi akan diatur 

tersendiri sesuai kontrak penelitiannya.  
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BAB II. USULAN PENELITIAN 

Penyusunan usulan penelitian (proposal) disertasi 

dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan penelitian 

disertasi, sekaligus sebagai alat evaluasi kesiapan, 

kompetensi dan konsistensi mahasiswa dalam 

pelaksanaan penelitian disertasi. Penelitian disertasi dapat 

dilaksanakan apabila proposal penelitiannya sudah 

dipresentasikan/diseminarkan di kelas serta telah 

mendapatkan persetujuan dari komisi pembimbing dan 

Ketua Prodi.  Susunan usulan penelitian disertasi adalah 

sebagai berikut: 

Bagian awal : 

✓ Sampul 

✓ Halaman Pengesahan 

✓ Daftar Isi 

✓ Daftar Tabel 

✓ Daftar Gambar 

✓ Daftar Lampiran 

Bagian Utama: 

BAB I. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Pustaka yang berkaitan 

b. Kerangka Penelitian 

c. Hipotesis 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

b. Jenis dan Rancangan Penelitian 

c. Prosedur Penelitian 

d. Analisis Data 

Bagian Akhir: 

✓ Daftar Pustaka 

✓ Lampiran : 

▪ Biodata Mahasiswa  

▪ Berita acara seminar proposal  

▪ Jadwal rencana kegiatan penelitian,  

▪ Kontrak atau surat keterangan 

keikutsertaan dalam proyek penelitian 

(Jika ada) 

▪ Lain-lain 

 

2.1 Bagian Awal Usulan Disertasi 

Bagian awal terdiri dari: 

2.1.1 Sampul 

Pada sampul dicetak: Judul disertasi, tulisan kata: 

Usulan Penelitian Disertasi, Disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam memperoleh gelar Doktor pada 

Program Pascasarjana Universitas Papua, lambang 

Universitas Papua, nama lengkap penulis (tanpa gelar), 

nomor induk mahasiswa, tulisan: Program Pasca Sarjana 

Universitas Papua dan tahun usulan penelitian Disertasi 

diajukan. Seluruhnya diatur simetris dalam halaman 

sampul. Sampul terdiri atas sampul depan menggunakan 

kertas buffalo dan sampul dalam dengan menggunakan 
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kertas HVS putih Contoh sampul usulan Disertasi disajikan 

pada Lampiran 1. 

2.1.2 Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat: Judul penelitian, Tulisan 

USULAN DISERTASI, nama & NIM mahasiswa, tanggal 

pelaksanaan seminar, nama lengkap dan tandatangan tim 

promotor. Contoh dapat dilihat pada Lampiran 2 

2.1.3 Halaman Daftar Isi 

Daftar ini memuat semua bagian dalam usulan 

penelitian disertasi, termasuk halaman muka, urutan bab, 

sub bab, dengan nomor halamannya. 

2.1.4 Halaman Daftar Tabel 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel 

dan nomor halaman. 

2.1.5 Halaman Daftar Gambar 

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul 

gambar dan nomor halaman. Jika jumlah tabel dan gambar 

sedikit/tidak ada, maka dimungkinkan digabungkan antara 

daftar tabel dan gambar. 

2.1.6 Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul 

lampiran dan nomor halaman. 
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2.2 Bagian Utama Usulan Penelitian 

Berikut ini adalah penjelasan secara detail untuk 

setiap poin dari sistematika penulisan usulan Disertasi. 

 

2.2.1 BAB I. PENDAHULUAN  

a. Latar Belakang: berisi tentang isi/gagasan penelitian 

dalam bentuk uraian tentang apa yang menjadi masalah 

penelitian dan nilai pentingnya (urgensi). Dua pertanyaan 

perlu dijawab dalam rangka mengisi bagian latar belakang 

ini, yaitu: Mengapa dipilih permasalahan ini dan 

bagaimana arah pemecahan masalahnya? Untuk 

menjawab pertanyaan ini, maka langkah pertama kita 

perlu memiliki bidang tersebut diteruskan ke sub-bidang 

dan seterusnya hingga sampai pada topik tertentu yang 

kita minati. Langkah kedua, kita perlu memperbanyak 

informasi terkait permasalahan yang diangkat baik melalui 

survei, wawancara, studi pustaka dan langkah-langkah lain 

yang  memungkinkan. Kemutakhiran (novelty) dan keaslian 

ide (originality) topik penelitian menjadi salah satu tolak 

ukur kualitas penelitian. Langkah berikutnya adalah 

melakukan kajian terhadap pustaka terutama laporan 

penelitian terkini berkaitan kemajuan terakhir ilmu 

pengetahuan dalam topik tersebut untuk mencari peluang 

pengembangan atau pemantapan teori. 

b. Rumusan Masalah: bagian ini berfungsi mengarahkan 

fokus penelitian. Rumusan permasalahan dituliskan dalam 

bentuk kalimat secara singkat, jelas, terukur, mudah 

dipahami dan mudah di pertahankan, serta bukan dalam 

bentuk pertanyaan. 
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c. Tujuan Penelitian: bagian ini mengemukakan tujuan 

yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan 

penelitian harus jelas dapat diamati dan atau diukur. 

d. Manfaat Penelitian: bagian ini berisi uraian tentang 

temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan 

penelitian tersebut bagi kehidupan masyarakat secara 

langsung dan atau perkembangan ilmu pengetahuan, yang 

dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(IPTEKS) serta manfaat untuk program/institusi/pem-

bangungan/masyarakat. Perumusan manfaat seyogyanya 

merupakan manfaat yang terkait langsung dengan topik 

penelitian. Harap dihindari perumusan manfaat penelitian 

yang terlalu luas. 

2.2.2 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik 

tentang teori dasar yang relevan, fakta, hasil penelitian 

sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang 

memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru 

yang ada hubungannya dengan penelitian. Selain untuk 

mencegah replikasi, tinjauan pustaka juga diharapkan 

mengasah kemampuan penulis untuk melakukan review 

dari pustaka yang dikajinya secara komprehensif sehingga 

menjadi landasan yang kuat untuk menyusun hipotesis 

dan metodologi penelitian. Teori dan fakta yang digunakan 

seharusnya diambil dari sumber primer dan 

mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan 
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kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada 

panduan yang digunakan. 

b. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian disertasi mencakup kerangka 

konseptual saja atau gabungan antara kerangka 

konseptual dan kerangka prosedural. Kerangka konseptual 

disertasi, diabstraksi, dan diekstrapolasi dari berbagai teori 

dan pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma 

sekaligus tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian 

dan merumuskan hipotesis. Kerangka prosedural adalah 

gambaran urutan kerja hingga ditemukan jawaban yang 

diharapkan melalui penelitian. Kerangka penelitian dapat 

berbentuk bagan, model matematik, atau persamaan 

fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif. 

c. Hipotesis 

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang 

dilandasi oleh kerangka konseptual penelitian dengan 

penalaran deduksi dan merupakan jawaban sementara 

secara teoritis terhadap permasalahan yang dihadapi, 

yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan fakta empiris. 

Penelitian yang bersifat eksploratif dan/atau deskriptif 

tidak selalu dibutuhkan hipotesis. Sebaliknya untuk 

penelitian eksperimental, hipotesis disertasi haruslah ada 

sebagai cerminan dari pemahaman konsep yang dikuasai 

oleh peneliti. 
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2.2.3 BAB III. METODE PENELITIAN 

Format bab metode penelitian secara rinci memuat 

hal berikut: 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

Berisi uraian jangka waktu dan tempat penelitian, 

baik di lapangan maupun laboratorium. Untuk penelitian 

lapangan perlu dideskripsikan lokasi penelitiannya sesuai 

dengan informasi-informasi yang diduga terkait erat 

dengan hasil penelitian (jika perlu disertakan peta lokasi 

penelitian). 

b. Alat dan Bahan Penelitian 

Berisi uraian mengenai macam, spesifikasi bahan 

dan alat penelitian yang digunakan. Bahan adalah segala 

sesuatu yang dikenai perlakuan atau yang dipakai untuk 

perlakuan, sedangkan alat adalah segala instrument yang 

digunakan dalam  rangaka pengambilan data. Alat dan 

bahan sebaiknya tidak ditulis dalam bentuk daftar (list), 

tetapi dalam bentuk uraian kalimat. 

c. Jenis/Rancangan penelitian yang digunakan 

Berisi uraian jenis penelitian yang dilakukan, 

rancangan penelitian, baik rancangan lingkungan, macam 

dan jumlah perlakuan/pengamatan, jumlah ulangan dan 

sebagainya. Dalam hal ini juga perlu ditegaskan populasi, 

besar sampel (sample size), dan teknik pengambilan 

sampel. 
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d. Prosedur penelitian/pengambilan atau pengumpulan 

data 

Bagian ini memuat uraian tentang cara dan prosedur 

pengumpulan data secara rinci sejak persiapan/penyiapan 

materi penelitian, cara kerja hingga cara mengamati 

variabel penelitian. Penjelasan hal ini juga meliputi waktu 

dan tempatnya. Jika prosedur analisis terlalu panjang atau 

ada prosedur khusus bisa dimuat di bagian lampiran. 

Sebutkan acuan metode bila prosedur yang dilaksanakan 

mengacu pada metode tertentu. Bila pengumpulan data 

dilakukan oleh orang lain perlu dijelaskan berbagai langkah 

yang ditempuh oleh peneliti dalam menjamin reliabilitas 

dan validitas data yang diperoleh. Jika dibutuhkan data 

sekunder juga perlu disebutkan sumber data yang dapat 

dipercaya. 

e. Cara pengolahan dan analisis data 

Bagian ini berisi uraian tentang cara yang digunakan 

dalam pengolahan dan analisis data disertai pembenaran 

atau alasan penggunaan cara analisis tersebut, termasuk 

penggunaan statistik. 

2.3 Bagian Akhir Usulan Penelitian 

Bagian akhir usulan penelitian Disertasi memuat 

Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran memuat 

tentang: biodata mahasiswa (Lampiran 16), berita acara 

seminar proposal, jadwal rencana kegiatan penelitian, 

kontrak atau surat keterangan keikutsertaan dalam proyek 

penelitian (jika penelitian Disertasi merupakan bagian dari 
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proyek penelitian) (Lampiran 17) dan informasi lain bila 

diperlukan.  
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BAB III. PENULISAN DISERTASI 

Disertasi Program Pascasarjana terdiri dari tiga 

bagian utama yang meliputi bagian awal, bagian utama 

dan bagian akhir. Adapun sistematika secara lengkapnya 

adalah sebagai berikut: 

Bagian awal : 

✓ Sampul 

✓ Halaman Judul 

✓ Halaman Pengesahan Promotor Disertasi 

✓ Halaman Identitas Tim Penguji 

✓ Halaman Pernyataan Orisinalitas 

✓ Halaman Abstrak dan Abstract 

✓ Halaman Kata Pengantar 

✓ Halaman Ucapan Terimakasih 

✓ Daftar Isi 

✓ Daftar Tabel 

✓ Daftar Gambar 

✓ Daftar Lampiran 

✓ Halaman Daftar Simbol, Singkatan dan Definisi 

Bagian Utama: 

BAB I. PENDAHULUAN UMUM 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Pustaka yang berkaitan 

b. Kerangka Penelitian 
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c. Hipotesis 

BAB III. METODOLOGI UMUM PENELITIAN 

a. Waktu dan Tempat Penelitian 

b. Jenis dan Rancangan Penelitian 

c. Prosedur Penelitian 

d. Analisis Data 

BAB IV. LUARAN DISERTASI 

a. Publikasi Pertama 

b. Publikasi ke 2 

c. Publikasi ke 3 

d. Paten 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN UMUM 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan  

b. Saran 

Bagian Akhir: 

✓ Daftar Pustaka 

✓ Lampiran 

▪ Biodata Mahasiswa  

▪ Lain-lain (Contoh Perhitungan, uraian 

metode analisis, gambar, Foto, Peta, Data 

Penunjang dan lain sebagainya). 

 

3.1  Bagian Awal Dari Disertasi 

3.1.1 Sampul 

Pada sampul dicetak: Judul Disertasi, tulisan kata 

DISERTASI (huruf kapital), tulisan kalimat: Disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh  Gelar 

Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Papua, 
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lambang Universitas Papua, nama lengkap penulis (tanpa 

gelar), nomor induk mahasiswa, tulisan: Program Pasca 

Sarjana Universitas Papua dan tahun Disertasi diajukan. 

Seluruhnya diatur simetris dalam halaman sampul. Contoh 

sampul Disertasi (Lampiran 3). 

3.1.2 Halaman Judul 

Halaman judul karya ilmiah berisi tulisan yang sama 

dengan halaman sampul, namun dicetak di atas kertas HVS 

putih. 

3.1.3 Halaman Pengesahan Promotor Disertasi 

Halaman pengesahan memuat judul karya ilmiah, 

tulisan DISERTASI, nama penulis dan kata-kata 

pengesahan/persetujuan tim promotor, dengan urutan 

promotor, co-promotor I dan co-promotor II, pengesahan 

Ketua Program Studi dan Direktur Pascasarjana. Contoh 

halaman pengesahan Disertasi (Lampiran 4). 

 

3.1.4 Halaman Identitas Tim Penguji 

Halaman identitas tim penguji dicetak pada kertas 

HVS putih, memuat judul Disertasi, tulisan Disertasi, 

identitas mahasiswa, pengesahan/persetujuan tim 

penguji, nama dan kedudukan tim dosen penguji, dan 

pengesahan dari Ketua Program Studi dan Direktur 

Program Pascasarjana. Contoh halaman pengesahan 

(Lampiran 5). 
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3.1.5 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman pernyataan orisinalitas merupakan 

halaman yang memuat ketegasan penulis bahwa naskah 

disertasi bukan karya plagiasi dan menjamin 

orisinalitasnya, dibacakan di depan tim penguji dan 

dibubuhi tanda tangan di atas materai. Contoh halaman 

pernyataan ini disajikan pada Lampiran 6. 

3.1.6 Halaman Abstrak dan Abstract 

Abstrak/abstract disajikan dalam dua bahasa: 

bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan urutan 

penulisan yang sama, dan masing-masing diletakkan dalam 

halaman terpisah. Judul abstrak/abstract adalah sama 

dengan judul disertasi, diketik dengan huruf kapital pada 

halaman baru. Tulisan “ABSTRAK/ABSTRACT” ditempatkan 

disisi halaman bagian atas. Identitas abstrak memuat: 

judul penelitian (diketik dengan huruf kapital), nama 

mahasiswa dan tim promotor.  

Abstrak/abstract mencakup masalah penelitian, 

tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil-hasil 

penelitian yang menonjol. Di dalam abstrak/abstract tidak 

diperkenankan ada kutipan (acuan) dari pustaka, jadi 

merupakan hasil uraian murni dari penulis. Isi abstrak 

harus dapat dimengerti tanpa harus melihat kembali pada 

materi karya ilmiah. Abstrak/abstract disusun dengan 

jumlah maksimum 250 kata (0,5 – 1 halaman) dan diketik 

satu spasi. Abstrak/abstract diakhiri 3-5 kata kunci. Contoh 

abstrak disajikan pada Lampiran 7 dan contoh abstract 

disajikan pada Lampiran 8. 
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3.1.7 Halaman Kata Pengantar 

Kata pengantar memuat rasa syukur sehingga tulisan 

dapat disajikan, uaraian singkat proses penulisan karya 

ilmiah, dan penulis mengantarkan kepada para pembaca 

agar dapat memahami isi tulisan, harapan, 

penyempurnaan, manfaat bagi yang membutuhkan. 

Contoh halaman kata pengantar pada lampiran 9. 

3.1.9 Halaman Ucapan Terima Kasih 

Halaman ucapan terima kasih ini diuraikan secara 

singkat kepada siapa saja yang membantu selama proses 

penelitian hingga penulisan. Harap diperhatikan: nama, 

gelar, instansi diketik secara benar. Contoh disajikan pada 

Lampiran 10. 

3.1.10 Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi  diketik pada halaman baru dan 

diberi judul daftar isi yang diketik dengan huruf kapital 

tanpa diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. 

Dalam daftar isi dimuat daftar tabel, daftar gambar, judul, 

bab dan sub-bab, daftar pustaka dan lampiran. Keterangan 

yang mendahului daftar isi tidak perlu dimuat dalam daftar 

isi. Judul bab diketik dengan huruf kapital, sedangkan judul 

sub-bab diketik dengan huruf kecil kecuali huruf pertama 

tiap sub-bab diketik dengan huruf besar. Baik judul bab 

ataupun sub-bab  tidak diakhiri dengan titik. Nomor bab 

menggunakan angka romawi dan sub-bab menggunakan 

angka arab. Jarak pengetikan antara baris judul bab yang 

satu dengan bab yang lain adalah dua spasi, sedangkan 

jarak spasi antara anak bab adalah satu spasi. 
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3.1.11 Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel diketik pada halamn baru. 

Judul daftar tabel diketik dengan huruf kapital tanpa 

diakhiri titik dan diletakkan di tengah atas kertas. Daftar 

tabel memuat semua tabel yang disajikan dalam teks.  

Nomor tabel ditulis dengan angka.  Jarak pengetikan judul 

(teks) tabel yang lebih dari satu baris diketik satu spasi dan 

jarak antar judul dengan tabel dua spasi. Judul tabel dalam 

halaman daftar tabel harus sama dengan judul tabel dalam 

teks.  

3.1.12 Halaman Daftar Gambar 

 Halaman daftar gambar diketik pada halaman baru. 

Halaman daftar gambar memuat daftar gambar, nomor 

gambar, judul gambar dan nomor halaman, baik gambar 

yang aa dalam teks dan dalam lampiran.  Cara pengetikan 

pada halaman daftar gambar seperti pada halaman daftar 

tabel. 

3.1.13 Halaman Daftar Lampiran 

Daftar lampiran diketik pada halaman baru. Judul 

daftar lampiran diketik ditengah atas halaman dengan 

huruf kapital. Halaman daftar lampiran memuat nomor 

teks judul lampiran dan halaman. Judul daftar lampiran 

harus sama dengan judul lampiran. Lampiran, misalnya 

memuat contoh perhitungan, sidik ragam, peta, data dan 

lain-lain. 
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3.1.14 Halaman Daftar Simbol, Singkatan dan Definisi  

Halaman daftar simbol dan singkatan memuat 

simbol/ besaran dan singkatan istilah/satuan. Bagian 

daftar simbol ini tidak perlu selalu ada. Cara pengetikannya 

adalah sebagai berikut: 

• Pada lajur/kolom pertama memuat singkatan 

• Pada lajur/kolom kedua memuat keterangan 

singkatan yang disajikan pada lajur pertama 

• Penulisan singkatan diurut berdasarkan pada abjad 

latin dengan huruf besar diikuti dengan huruf kecil 

• Bila simbol ditulis dengan huruf Yunani, 

penulisannya juga berdasarkan abjad Yunani 

• Keterangan pada lajur kedua diketik dengan huruf 

kecil kecuali huruf pertama diketik dengan huruf 

besar 

3.2  Bagian Utama Disertasi 

Bagian utama karya ilmiah terdiri atas beberapa bab, 

jumlah bab tidak dibakukan, namun disesuaikan dengan 

ruang lingkup penelitian penulis.  Bagian utama umumnya 

terdiri atas: pendahuluan umum, tinjauan pustaka, 

kerangka konsep, metode umum penelitian, publikasi 

pertama, publikasi ke-2, dan publikasi ke-3. Pembahasan 

umum, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. 

Rangkaian kata untuk menyampaikan informasi yang 

disajikan dalam suatu karya ilmiah hendaknya teliti, 

singkat, padat, jelas, tajam dan relevan serta konsisten. 
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Pada dasarnya bentuk penulisan Disertasi memiliki 

aturan yang baku di dalam setiap babnya, baik jumlah bab 

maupun aturan tata isi pada masing-masing bab. 

Bab I. Pendahuluan Umum 

Isi bab ini sama seperti dengan yang diterangkan 

pada Bab II tentang Proposal penelitian. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Konsep 

Penelitian 

Isi bab ini sama seperti dengan yang diterangkan 

pada Bab II tentang Proposal penelitian. 

Bab 3. Metodologi Umum Penelitian 

Isi bab ini sama seperti dengan yang diterangkan 

pada Bab II tentang Proposal penelitian. 

Bab 4. Luaran Disertasi 

Luaran disertasi adalah publikasi pada Jurnal 

International bereputasi cukup dua publikasi dan jika pada 

jurnal nasional terakreditasi diperlukan tiga publikasi dan 

bisa disubtitusikan dengan paten pada sub bab 4.4. 

4.1 Publikasi Pertama 

Format penulisannya sesuai dengan format jurnal 

nasional terakreditasi atau Internasional bereputasi 

terindeks scopus dan scimago yang mempublikasikannya. 
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4.2 Publikasi Ke-2 

Format penulisannya sesuai dengan format jurnal 

nasional atau Internasional yang mempublikasikannya. 

4.3 Publikasi ke-3 

Format penulisannya sesuai dengan format jurnal 

nasional atau Internasional yang mempublikasikannya 

4.4 Paten 

Paten bisa menggantikan salah satu publikasi. Paten 

berupa paten sederhana, indikasi geografis, desaign 

produk industri, naskah akademik (Perda).   

Bab 5. Hasil dan Pembahasan Umum 

Hasil penelitian lazim disatukan dalam satu bab yaitu 

Hasil dan Pembahasan, tetapi ini bukan merupakan suatu 

keharusan. Hasil penelitian tidak harus dimuat dalam satu 

bab saja, tetapi dapat dibagi menjadi beberapa bab sesuai 

dengan kebutuhan, dengan demikian bentuk penyajian 

terdapat dua versi, yaitu: 

Penyajian hasil penelitian atau pengamatan dapat 

berupa teks, tabel, gambar, grafik dan foto. Hasil 

penelitian atau pengamatan bisa memuat data utama, 

data penunjang dan pelengkap yang diperlukan untuk 

memperkuat hasil penelitian atau pegamatan, apabila 

diperlukan dapat menggunakan hasil uji statistik. Narasi di 

dalam hasil penelitian atau pengamatan memuat ulasan 

makna apa  yang terdapat di dalam tabel, gambar dan lain-

lain. Hasil penelitian atau pengamatan dalam bentuk tabel 
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atau gambar atau grafik bukan untuk dibahas tetapi 

dibunyikan maknanya saja. 

Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan 

mengapa data yang diperoleh sedemikian rupa dan harus 

dikemukakan uraian bahasan baik dari peneliti yang 

bersangkutan, yang dapat diperkuat, berlawanan, atau 

sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Ulasan alasan 

tersebut dapat berupa penjelasan teoritis, baik secara 

kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. Dalam hal ini 

yang penting adalah ulasannya mengapa hal tersebut 

terjadi, bahkan bisa jadi temuannya benar-benar baru 

(belum pernah ditemukan). Di dalam pembahasan sering 

kali juga diulas mengapa suatu hipotesa ditolak atau 

diterima. Suatu hal yang penting untuk diperhatikan di 

dalam memberikan ulasan adalah komprehensifitas dan 

tidak keluar dari konteks yang dicanangkan dalam tujuan 

penelitian sehingga alur bahasan terasa konsistensinya 

dengan judul. 

Bab 6. Kesimpulan dan Saran 

 Pada bagian akhir dari suatu Disertasi harus 

disajikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan 

hendaknya disajikan terpisah dengan saran. 

a. Kesimpulan 

 kesimpulan merupakan: a) pernyataan singkat dan 

akurat yang didasarkan pada hasil pembahasan, b) 

jawaban terhadap permasalahan penelitian dan sedapat 

mungkin harus berkorespondensi dengan rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan hipotesis  penelitian. Akan 
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lebih mudah dipahami bila kesimpulan disampaikan per 

poin, bukan uraian panjang. 

b. Saran 

Saran merupakan pengalaman dan pertimbangan 

penulis yang diperuntukkan bagi: a) peneliti dalam bidang 

sejenis yang ingin melakukan penelitian lanjutan, b) 

kebijakan praktis, c) perbaikan metode. 

3.3  Bagian Akhir Disertasi 

Bagian akhir disertasi adalah daftar pustaka dan 

lampiran. Lampiran memuat data atau keterangan lain 

yang berfungsi untuk melengkapi uraian yang disajikan 

dalam bagian utama disertasi. Lampiran dapat berupa 

contoh perhitungan, kuisioner, uraian metode analisis, 

gambar, foto, peta, data penunjang, dan lain-lain.  Pada 

prinsipnya lampiran adalah tambahan penjelasan yang 

bermanfaat, tetapi tidak dibahas langsung dalam teks 

karena bilamana disajikan dalam teks akan mengganggu 

konsteks bahasan. Selain itu juga harus dilampirkan daftar 

riwayat hidup  penulis, surat-surat kontrak/ijin (jika ada). 
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BAB IV. PEDOMAN PENGETIKAN 

4.1  Bahan dan Ukuran 

4.1.1 Kertas 

 Kertas yang dipakai adalah HVS/fotokopi ukuran A4 

dan bobot 80 gr/m2 dan tidak bolak balik. Perbanyakan 

karya ilmiah dilakukan dengan fotokopi yang bersih. 

4.1.2 Sampul 

 Sampul terdiri atas dua bagian: sampul luar dari 

karton (hard cover) dan sampul dalam dari kertas HVS 

putih. Pada punggung sampul dicantumkan nama penulis, 

judul Disertasi dan tahun kelulusan. Warna sampul untuk 

Disertasi Program Doktor PPs-UNIPA adalah hitam. 

4.2  Cara Pengetikan 

4.2.1   Jenis Huruf 

Naskah karya ilmiah diketik dengan menggunakan 

computer dengan huruf jenis Times New Roman 12 cpi (12 

huruf/character per inch) atau 28-30 baris per halaman 

dengan 12 cpi. Untuk seluruh naskah harus dipakai jenis 

huruf yang sama. 

4.2.2 Margin 

Batas pengetikan 4 cm dari sisi kiri kertas, 3 cm dari 

batas sisi kanan, dan sisi atas 4 cm, sisi bawah 3 cm kertas. 
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4.2.3 Format 

Setiap memulai alinea baru, kata pertama diketik ke 

kanan masuk sejauh 1 cm. Setelah tanda koma, titik koma 

dan titik dua di beri jarak satu ketukan (sebelum titik dua 

tidak diberi spasi), setelah tanda titik untuk kalimat baru, 

diberi jarak dua ketukan. Setiap bab dimulai pada halaman 

baru, diketik dengan huruf kapital diletakkan di tengah-

tengah bagian atas halaman. Sub bab diketik dipinggir sisi 

kiri halaman, dengan huruf kecil kecuali huruf pertama 

pada setiap kata diketik dengan kapital, pemutusan kata 

dalam satu baris kalimat harus mengikuti kaidah bahasa 

Indonesia yang baku dan benar. 

4.2.4 Spasi 

Jarak antar baris dalam teks adalah 1,5 spasi. Jarak 

antar baris dalam kalimat judul, sub judul, sub bab, judul 

tabel dan judul gambar serta abstrak diketik dengan jarak 

satu spasi. 

4.2.5 Nomor Halaman 

Bagian awal karya ilmiah diberi nomor halaman 

dengan menggunakan angka kecil romawi (i, ii, iii dan 

seterusnya), ditempatkan pada sisi kanan bawah halaman. 

Khusus bagian awal utama karya ilmiah, pemberian 

nomor halaman dimulai dari bagian pendahuluan. Untuk 

bagian utama dan bagian akhir karya ilmiah, pemberian 

nomor halaman berupa angka arab yang diletakkan pada 

sisi halaman kanan bawah. 
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Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi 

kanan dan 1,5 cm dari tepi bawah. 

4.2.6 Pengisian Ruang 

Ruangan yang terdapat dalam halaman naskah harus 

diisi penuh, artinya pengetikan harus dari batas tepi kiri 

sampai tepi kanan dan jangan sampai ada ruangan yang 

terbuang. 

4.2.7 Rincian ke Bawah 

Jika pada penulisan naskah ada rincian yang harus 

disusun ke bawah, pakailah nomor urut dengan angka atau 

huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis 

penghubung/atau simbol lain (- atau •) yang ditempatkan 

di depan rincian tidaklah dibenarkan. 

4.3  Cara Penulisan Tabel, Gambar, Lambang, 

Satuan, Singkatan, dan Cetak Miring 

Pilih salah satu bentuk penyajian data yang tepat dan 

dapat menjelaskan secara jelas pesan yang akan 

disampaikan.  Tidak diperkenankan menggunakan dua 

bentuk penyajian data (Tabel dan Gambar) pada satu data 

atau yang pada hakekatnya memiliki makna atau arti yang 

sama.   

4.3.1 Tabel 

 Tabel harus dimuat dalam satu halaman dan tidak 

boleh dipisah dilanjutkan di halaman berikutnya, kecuali 

dalam keadaan terpaksa (terlalu panjang), tidak mungkin 

diketik dalam satu halaman.  Pada halaman lanjutan tabel 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

  Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi             29 

(daftar) dicantumkan nomor tabel (daftar) dan kata: 

lanjutan, tanpa judul. Oleh karena itu tabel yang yang 

disajikan bersama dengan teks, jangan terlalu kompleks. 

Dalam keadaan terpaksa, jika tabel terlalu panjang 

(misalnya lebih dari dua halaman atau yang harus dilipat), 

maka tabel ditempatkan pada lampiran. 

Dalam keadan tertentu, huruf dapat diperkecil.  

Tabel yang disajikan merupakan tabel yang sedang 

dibahas, bilamana tidak dibahas dalam teks tetapi perlu, 

maka tabel dapat dicantumkan pada bagian lampiran. 

Tabel dalam teks yang disertai dengan nomor tabel,  harus 

diketik huruf “T” kapital, seperti contoh pada Tabel 1. Judul 

tabel. Untuk itu jangan menggunakan kode atau simbol 

dalam lajur kolom tabel yang berisi jenis variable atau 

perlakuan yang di pakai dalam penelitian. Tabel harus 

dapat dimengerti isinya dengan baik, tanpa perlu 

membutuhkan bantuan keterangan tambahan lain di luar 

tabel. Bilamana terpaksa ada singkatan yang tidak lazim, 

sajikan keterangan dari singkatan di bawah tabel. 

Tabel yang dikutip dari pustaka, juga dicantumkan 

nama penulis dan tahun publikasi dalam tanda kurung.  

Jarak antara baris dalam judul tabel diketik satu spasi dan 

tidak diakhiri tanda titik. Contoh tabel disajikan pada 

Lampiran 13. 

4.3.2 Gambar 

Gambar meliputi grafik, diagram, monogram, foto, 

peta. Pembuatan grafik, monogram disarankan 

menggunakan komputer, dengan memakai simbol yang 

jelas. Ikuti cara membuat grafik dengan mencontoh grafik 
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dalam jurnal ilmiah terbaru. Diusahakan grafik yang 

ditampilkan sudah mampu menjelaskan data atau 

informasi maksud dicantumkannya grafik tersebut, tanpa 

harus melihat dalam teks lain. Gambar dalam teks harus 

diketik dengan huruf “G” kapital, seperti contoh pada 

Gambar 1 di Lampiran 14. Nomor urut dan judul gambar 

diketik di bawah gambar dua spasi di bawahnya. Jarak 

antara baris dalam judul gambar diketik satu spasi. Judul 

peta dan legendanya ditulis/diletakkan disebelah kanan 

gambar peta. Nomor gambar yang diikuti dengan judulnya 

diletakkan simetris di bawah gambar tanpa diakhiri dengan 

titik. 

Foto ditampilkan sedemikiann rupa agar jelas 

maksudnya. Latar belakang foto sebaiknya kontras dengan 

obyek foto. Sebelum obyek foto dipotret, letakkan 

penggaris disamping obyek foto, bila diinginkan agar 

pembaca mudah memahami pajang dari obyek foto, atau 

nyatakan skala dari obyek foto tersebut. Misalnya, skala 

1:100 kali. Letakkan koin uang logam Rp. 100,- atau 

penggaris disamping obyek foto, sebelum foto dipotret 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami diameter 

obyek foto. 

4.3.3 Lambang, Satuan dan Singkatan 

Bila kalimat dimulai dengan angka, maka angka itu 

ditulis dengan huruf. Simbol dan singkatan tidak boleh 

diletakkan di awal kalimat. Jika satuan ditulis dalam bentuk 

singkatan, harus mengikuti aturan baku yang berlaku. 

Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan 

titik, misalnya: berat udang 3,57 g. 
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Lambang untuk variabel penelitian dipakai untuk 

memudahkan penulisan variabel tersebut dalam rumus 

dan pernyataan aljabar lainnya. Penulisan lambang atau 

simbol sebaiknya menggunakan simbol dalam fasilitas 

program perangkat lunak komputer seperti program 

Wordstar atau Microsoft Word. Pilihlah lambang yang 

lazim digunakan dalam disiplin ilmu saudara. Cara menulis 

rumus matematika diusahakan dalam satu baris. Bila ini 

tidak dimungkinkan, atur cara pengetikan sedemikian 

rupa, agar rumus matematik anda mudah dimengerti. 

Lambang diketik dengan huruf abjad Latin dan abjad 

Yunani. 

Satuan dan singkatan yang digunakan adalah yang 

lazim dipakai dalam  disiplin ilmu masing-masing.  Ikuti 

beberapa contoh ini: 25oC; g; mg; 10 g ml-1 atau 10g/ml; 10 

ppm; 1,5 N larutan H2SO4; L; kg; to; kw; oBrix; oBaurme; mg 

O2/kg/jam; atau mg O2 kg-1 jam-1. 

4.3.4 Persamaan atau Rumus 

Nomor urut persamaan yang berbentuk rumus 

matematis, reaksi kimia dan lain-lainnya ditulis dengan 

angka arab di dalam kurung dan ditempatkan di dekat 

batas tepi kanan. Batas ujung kanan persamaan dengan 

nomor urut persamaan dihubungkan dengan titik-titik. 

Contoh:  

Alkohol + NAD → Aldehid (atau keton) + NADH  ............ (5) 
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4.3.5 Cetak Miring 

Huruf yang dicetak miring untuk menyatakan istilah 

asing, misalnya: et al; ibid, op. cit.; curing; starter, 

trimming; dummy. Penulisan spesies miring (Rhizopus 

oryzae), sedangkan genus/famili tegak. 

4.4 Cara Mengutip Pustaka dan Menulis Daftar Pustaka 

Bab ini akan dikemukakan mengenai cara menulis 

daftar pustaka, dan cara menulis kutipan yang 

dicantumkan dalam teks. Ada dua cara kutipan pustaka 

yang dicantumkan dalam teks, yaitu 1) kutipan berupa 

kalimat yang disajikan dalam teks, dan 2) kutipan pustaka 

yang disajikan sebagai catatan kaki.  PPs-UNIPA mengacu 

pada cara (1). Contoh ragam cara mengutip pustaka pada 

teks disajikan pada Lampiran 15. 

4.4.1 Cara Menulis Daftar Pustaka 

Daftar pustaka disajikan pada halaman baru, dengan 

judul daftar pustaka diketik dengan huruf kapital dan 

diletakkan pada posisi simetris (pertengahan).  Penulisan 

daftar pustaka dengan urutan penyajian sebagai berikut: 

1. Nama pengarang (dicantumkan tanpa gelar) 

diakhiri dengan tanpa titik. jika nama pengarang 

tidak ada, diganti dengan instansi penanggung 

jawab atau penerbit. 

2. Nama Pengarang yang lebih dari dua suku kata, 

nama depan dan nama tengah disingkat tanpa 

diantarai titik (.) atau koma (,).  Nama pengarang 
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berikutnya diantarai dengan koma, (bukan titik 

koma). 

3. Tahun publikasi ditulis dalam kurung  (2012) tanpa 

diakhiri dengan titik, kemudian judul artikel. 

4. Judul artikel atau judul buku yang diakhiri dengan 

tanda titik (.) 

5. Halaman yang dikutip 

6. Penerbit 

7. Kota Penerbit (untuk buku teks) 

Pustaka yang dicantumkan dalam daftar pustaka 

seharusnya sumber penulisan yang diacu oleh penulis, 

yang ditunjukan sitasi yang dicantumkan dalam teks. 

Variasi dalam penulisan karena ada perbedaan dalam 

sumber pustaka yang dipakai, yaitu: buku teks, artikel 

jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian berupa laporan hasil 

penelitian yaitu Disertasi. 

4.4.2 Penulisan Nama Pengarang dalam Daftar Pustaka 

Nama pengarang yang ditulis dalam teks hanya nama 

keluarga. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang 

digunakan penulis dalam menulis disertasi. Beberapa 

contoh menulis daftar pustaka sebagai berikut: 

a.  Pustaka berupa majalah (jurnal asing atau bahasa 

Indonesia/buletin) 

Nama pengarang. Tahun penerbitan. Judul tulisan, 

nama majalah, volume, nomor majalah dan nomor 

halaman dimana tulisan itu dimuat. Contoh:  
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Lecomte NB, Zayas JF, and Kastner CL (1993) Soya proteins: 

Functional and Sensory Characteristics Improved in 

Comminuted Meats.  J. Food Sci. 58 (3): 464-466. 

Contoh penulisan singkatan jurnal ilmiah: 

Nama Jurnal Penulisan dalam Daftar 

Pustaka 

Agronomy Journal Agron. J. 

BioSMART BioSMART 

Crop Science Crop Sci. 

Plant Breeding Plant Breed. 

Plant and Soil Plant and Soil 

Plant Physilogy Plant Physiol. 

Science Science 

 

b.  Pustaka berupa buku teks 

Nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, 

nomor edisi, nama penerbit dan kota tempat penerbit. 

Contoh: 

Slunke DX and Desai BB (1984) Post Harvest Biotechnology 

of Fruit and Vegetable. First edition. CRC Press.Inc. 

Cleveland Ohio, p 524. 

c.  Pustaka berupa prosiding (kumpulan beberapa 

makalah) 

Nama pengarang makalah, tahun penerbitan, judul 

makalah, nama editor, judul prosiding, nama penerbit, 

kota tempat penerbit dan nomor halaman dimana tulisan 

itu dikutip. 
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Contoh: 

Zagory DD and Kader AA (2001) Long term Strorage of Early 

Gold and Shinko Asian Pears in Low Oxygen 

Atmospheresin Feliman JK (ed.), Proc. Fifth Inti. 

Controlled Atmospheres Res. Confl, Wenatchee, 

Wash. pp 44-47. 

d.  Pustaka berupa abstrak atau artikel dari media lain 

(misalnya internet). 

Contoh: 

Obaiya Y, Hirako T, Ohashi M (1996) The Structural Origin 

of the Color Differences in the Bioluminescence of 

Firefly Luciferase. Abstracts FEBS letters 381 (1): 83-

86. 

Al-Mohana SJ, Nott JA and Lane DJW (2000) Aggregate 

Emission Data Estimation Technique Manual For The 

Aquaculture In Tropical Australia, (serial on line) 

www.fao.org/docrep/t8582e/t8582e03.htm [ 17 

Maret 2004] 

Pengutipan pustaka dari internet hanya 

diperkenankan apabila dari sumber yang jelas berupa 

nama pengarang majalah dan/atau penerbit. 

Pencantumannya harus disertai tanggal dan tahun 

pengambilan data. 

e.  Pustaka berupa buku teks terjemahan. 

Buku asing yang telah diterjemahkan ke dalam 

bahasa Indonesia tetap ditulis dengan nama pengarang asli 

dan diberi keterangan “diterjemahkan oleh ……………..” 

Yang diletakkan diantara tanda kurung setelah judul buku. 

http://www.fao.org/docrep/t8582e/t8582e03.htm
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Contoh: 

Fukuoka M (1991) Revolusi Sebatang Jerami. Pengantar 

Menuju Pertanian Alami. (diterjemahkan oleh H. 

Soedarwono). Edisi Pertama. Yayasan Obor 

Indonesia. Jakarta. 

f.  Pustaka berupa bulletin di mana nama penulis 

adalah instansi, tidak ada nomor halaman 

Contoh:  

UNEP (1993) United National Environment Program: 

Enviromental Data Report, 1993-1994. Blackwell 

Publisher, Oxford, UK. n.p 

g.  Pustaka berupa surat kabar denga halaman 

terpisah (digunakan jika penting sekali) 

Contoh:  

Praktiko WA (2004) Pengelolaan Kelautan Berbasis 

Pengetahuan. Harian Umum Republika, 18 Maret 

2004, p 4. 

h.  Pustaka berupa buku teks tidak ada nama 

pengarang. 

Contoh:  

Biro Pusat Statistik (1990). Survey Pertanian Produksi 

Buah-buahan di Indonesia. Jakarta. pp 20-25. 

i.  Pustaka yang di ambil di internet selain jurnal 

Contoh: 

Witherspoon AM and Pearce R (1982) Nutrient and 

multispecies criteria standard  for the Chowan River. 
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North Carolina. Report No. 187. www.2.ncsu.edu/-

w--rrilreports/ reportl87.htmi.  (28 Mei, 2012). 

Apabila tidak tertera tahun maka tanggal pengambilan 

harus dicantumkan. Jurnal yang diambil dari internet cara 

penulisan sama dengan point 7.2. a. 

j.  Pustaka berupa teksbook dengan banyak penulis, 

ada editornya. 

Wida S (2005) Peningkatan teknologi pendidikan sains di 

Perguruan Tinggi. In Furqon, H (Ed.) Bunga rampai 

pendidikan di Perguruan Tinggi. UNS-Press, 

Surakarta, pp: 200-210. 

Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu 

dalam Disertasi dan disusun ke bawah menurut abjad 

nama akhir dari penulis pertama. Selanjutnya tentang 

penulisan nama, diatur sebagai berikut: 

1. Nama orang Indnesia, jika lebih dari satu nama, 

maka nama terakhir yang ditulis atau nama 

yang biasa dikenal dalam publikasi ilmiah yang 

ditulis. Contoh Muhammad Sudomo ditulis 

Sudomo M; Franciscus G. Winarno ditulis 

Winarno, FG Apabila ragu-ragi bisa ditulis 

lengkap. 

2. Nama orang barat, nama keluarga terletak 

pada kata sebelah belakang. Misalnya: James 

Stewart ditulis Stewart J. 

3. Jika nama Cina terdiri dari tiga kata yang 

terpisah, maka kata yang pertama adalah 

http://www.2.ncsu.edu/-w--rrilreports/%20reportl87.htmi
http://www.2.ncsu.edu/-w--rrilreports/%20reportl87.htmi
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menunjukkan nama keluarga. Contoh: Gan 

Koen Han ditulis Gan KH. 

4.  Jika nama Cina terdiri dari tiga kata dengan dua 

kata memakai garis penghubung, maka kedua 

kata yang dihubungkan adalah nama diri 

(bukan keluarga). Sebagai contoh: Hwa-wee lee 

ditulis Lee H. 

5. Judul buku diketik tegak setiap kata (bukan kata 

sambung) diawali huruf besar. 

6. Judul artikel dijurnal diketik (tegak atau normal) 

dan huruf besar hanya diawali judul. 

7. Judul Disertasi diketik tegak dan diawali kalimat 

huruf besar. 

8. Halaman untuk buku teks ditulis jumlah 

halamannya dan artikel dalam buku teks diketik 

setelah nama editor (Ed.). atau “editor” (eds) 

untuk jurnal. 

9. Pengetikan baris kedua dalam penulisan 

pustaka masuk kedalam 10 ketukan. 

4.4.4 Kutipan Pustaka yang Disajikan dalam Teks  

Teknik kutipan yang dianjurkan PPs-UNIPA adalah 

penulisan pustaka dalam teks mengikuti cara nama dan 

tahun, tahun ditaruh dalam kurung. Nama pengarang yang 

ditulis dalam teks hanya nama keluarga. 

Contoh:  

Kader (1991) melaporkan ………….. 

Berdasarkan penelitian Tarwiyanto (1990) diperoleh 

informasi bahwa ……………. 
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Syarat mutu komoditas sirup yang dipakai dalam 

penelitian adalah sesuai dengan standar SNI (sentono, 

1994) 

Nama pengarang yang terdiri atas dua orang atau 

lebih, ditulis nama belakang. Contoh: Irrizary et al. (2011). 

Bila pustaka yang dikutip ditulis dua orang, kedua nama 

tersebut ditulis lengkap. Contoh: Mickael dan Rachmat 

(2012) Bilamana pustaka yang dikutip ditulis oleh tiga 

orang, nama pengarang kedua dan ketiga tidak perlu 

dicantumkan, diganti dengan singkatan et al., misalnya 

ditulis: Slamet Apriyanto et al. (2011) atau Wils et al. 

(2012). Penulis dapat mengutip hasil penelitian atau 

pendapat dari peneliti yang tercantum dalam pustaka 

penulis lainnya. Kutipan ini paling banyak lima buah. Cara 

mengutip pendapat penulis yang tercantum dalam 

pustaka lain: 

Contoh:  

Biale (1984) dalam Asrofi (1986) mengemukakan … 

Model pemasaran …. (Biale, 1984 dalam Asrofi, 1986). 
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BAB V. SISTEM PENILAIAN 

5.1. Penilaian Rancangan Disertasi 

5.1.1 Penilaian terhadap Struktur Rancangan Disertasi 

Sistem penilaian naskah rancangan disertasi meliputi 

4 hal yaitu (1) Bahasa, (2) Sistematika, (3) Format, dan (4) 

Originalitas. 

a. Bahasa. Penilaian terhadap bahasa didasarkan atas 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar, tata 

tulis dengan ejaan baru yang telah disempurnakan 

dan komunikatif. 

b. Sistematika Tulisan. Penilaian terhadap 

sistematika tulisan didasarkan atas kesesuaian 

antara Rancangan Disertasi mahasiswa dengan 

jenis penelitian yang dipilih serta memperhatikan 

kekhasan bidang studi mahasiswa.  

c. Format. Dalam menilai format Rancangan Disertasi 

mahasiswa ditunjukkan pada penggunaan huruf 

dan variasinya, penampilan grafik, gambar, 

diagram dan tabel yang disesuaikan dengan 

petunjuk pada Buku Pedoman Penulisan Disertasi 

Pascasarjana UNIPA. 

d. Originalitas. Penilaian terhadap keaslian usulan 

penelitian dilakukan atas dasar tidak mengambil, 

atau mengkopi ide-ide atau tulisan orang lain. Nilai 

tinggi diberikan terhadap usulan penelitian yang 

masih langka atau belum pernah diteliti 

sebelumnya. 
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5.1.2 Penilaian Substansi Rancangan Disertasi 

Substansi rancangan disertasi dinilai berdasarkan 6 

hal yaitu: (a) Judul, (b) pendahuluan, (c) Perumusan 

masalah, (d) State of the Arts/Tinjauan Pustaka/Kajian 

teori, (e) Penguasaan Metodologi, dan (f) Manfaat dan 

Hasil penelitian. 

a. Judul. Penilaian terhadap judul difokuskan pada 

cerminan obyek yang diteliti, informatif dan 

maksimum 20 kata, tidak diawali dengan kata 

sambung, kata kerja, kata keterangan. 

b. Pendahuluan/Latar Belakang. Penilaian terhadap 

pendahuluan difokuskan pada kelengkapan dari 

substansi pendahuluan yaitu penjelasan singkat 

terhadap obyek yang diteliti, urgensinya obyek 

yang diteliti, masalah obyek yang diteliti, solusi 

permasalahan yang ditawarkan, dukungan 

informasi dari pustaka mutakhir (lima tahun 

terakhir), dan dukungan pustaka yang diacu atau 

disitasi di dalam narasi pendahuluan minimal 15 

macam. 

c. Perumusan Masalah. Penilaian terhadap 

perumusan masalah difokuskan pada ketajaman 

perumusan masalah dan menggambarkan 

permasalahan bidang sudi. Jumlah sitasi dari 

pustaka mutakhir dalam narasi perumusan 

masalah minimal 10 macam. 

d. State of the Arts/Kajian Teori.  Penilaian terhadap 

state of the arts difokuskan pada pada relevansi 

dan kemutakhiran pustaka yang digunakan serta 

penyusunan/pengacuan daftar pustaka.  Pustakan 
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yang digunakan paling banyak 5 % berupa buku dan 

paling banyak 20 % pustaka berbahasa Indonesia.  

Jumlah literatur yang disitasi dalam narasi state of 

the arts minimal 40 macam 

e. Penguasaan Metodologi. Penilaian terhadap 

penguasaan metodologi dari usulan penelitian 

didasarkan atas ketepatan metode yang digunakan 

yaitu kesesuaian dengan masalah, ketepatan 

rancangan, ketepatan instrument, ketepatan 

prosedur, ketepatan pengambilan data serta 

ketepatan dan ketajaman analisis. Jumlah sitasi 

terdapat pada narasi metodologi minimal nol (0) 

f. Manfaat dan Hasil Penelitian. Penilaian untuk hasil 

penelitian diarahkan pada mutu hasil penelitian, 

kesesuaian dengan tujuan dan kedalaman 

pembahasan. Penilaian terhadap manfaat usulan 

penelitian didasarkan atas kontribusi hasil 

penelitian pada pengembangan IPTEK, 

pembangunan dan atau pengembangan 

kelembagaan.  Jumlah literatur yang disitasi di 

dalam narasi hasil dan pembahasan minimal 25 

macam. 

5.2 Penilaian Uji Kualifikasi Doktor (Prelim) 

Penilaian Uji Kualifikasi Doktor didasarkan atas 4 hal 

yaitu: kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, 

kemampuan berargumentasi, penampilan slide power 

point. 

a. Kemampuan berkomunikasi. Presentasi dengan 

kerangka berpikir dan sistematika alur penyajian 
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materi disajikan komunikatif, lancar dan tepat 

waktu. 

b. Penguasaan materi. Penilaian terhadap Penguasaan 

materi difokuskan pada kemampuan memahami 

(kognitif) materi rancangan disertasi serta 

kebenaran jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

dari penguji. 

c. Kemampuan berargumentasi/sikap ilmiah. 

Kemampuan memahami pertanyaan, kecepatan dan 

ketepatan jawaban, logika penalaran dalam 

memberikan argumentasi atas pertanyaan, bersikap 

terbuka, mau menerima kritik dan saran serta 

kejujuran dalam presentasi atau diskusi ilmiah 

selama penilaian berlangsung. 

d. Penampilan slide power point. Kemampuan 

menyiapkan slide power point dari segi penataan 

warna, mudah terbacah dari jarak lima meter, 

substansinya mencerminkan Rancangan Disertasi.  

Penilaian terhadap setiap aspek yang dinilai 

menggunakan skor angka 0 sampai dengan 4 dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) 

berkategori sangat baik; 

b. huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma 

enam tujuh) berkategori mendekati sangat baik; 

c. Huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari baik; 

d. Huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol) 

berkategiri baik; 
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e. Huruf B- setara dengan angka 2.67 (dua koma 

enam tujuh) berkategori mendekati baik; 

f. huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari cukup; 

g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori 

cukup; 

h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori 

kurang; atau 

i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori 

tidak lulus mata kuliah. 

Bobot penilaian:  

Naskah Usulan Penelitian  : 20 

Kualitas Usulan Penelitian : 30 

Presentasi dan ketepatan berargumentasi : 30 

Tampilan slide Power poin presentasi : 20 

Untuk mempermudah penilaian maka dibuatkan 

formulir penilaian Rancangan Disertasi. Cara penilaian 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom nilai yang 

sesuai, kemudian seluruh skor aspek yang dinilai 

dijumlahkan. Nilai akhir adalah rata-rata nilai yang 

diperoleh, yaitu dengan membagi jumlah nilai total dengan 

10. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila dapat mecapai 

nilai akhir minimal 3,0. Grade penilaian disesuaikan 

dengan panduan akademik UNIPA yaitu:  

A ≥ 80 B-  67-69 

A-  77-79 C+ 64-66 

B+  74-76 C   60-63 

B    70 – 73 D   40-59 

 E  < 40 
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5.2.1 Tim Penilai 

Tim penilai adalah promotor utama, co-promotor 

dan penguji utusan Program Pascasarjana. Nilai rata-rata 

dari tim penilai merupakan nilai kelulusan dari mahasiswa. 

Grade penilaian mengikuti Panduan Akademik UNIPA. 

Rancangan disertasi dinilai dalam kegiatan Prelim yang 

diikuti promotor utama, co-promotor dan utusan 

Pascasarjana. Hasil penilaian usulan penelitian dapat 

dinyatakan: 

1. Diterima tanpa perbaikan 

2. Diterima dengan perbaikan (1-6 bulan) 

3. Ditolak  

5.3 Penilaian Seminar Proposal/Kolokium 

Penilaian presentasi kolokium didasarkan atas 4 hal 

yaitu: kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, 

kemampuan berargumentasi, penampilan slide power 

poin. 

a. Kemampuan berkomunikasi. Presentasi dengan 

kerangka berpikir dan sistematika alur penyajian 

materi disajikan komunikatif, lancar dan tepat 

waktu. 

b. Penguasaan materi. Penilaian terhadap Penguasaan 

materi difokuskan pada seberapa jauh mahasiswa 

dapat memahami (kognitif) materi usulan penelitian 

serta kebenaran jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dari penyangga dan mahasiswa peserta 

kolokium. 

c. Kemampuan berargumentasi/sikap ilmiah. 

Kemampuan memahami pertanyaan, kecepatan dan 
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ketepatan jawaban, logika penalaran dalam 

memberikan argumentasi atas pertanyaan, bersikap 

terbuka, mau menerima kritik dan saran serta 

kejujuran dalam presentasi atau diskusi ilmiah 

selama penilaian berlangsung. 

d. Penampilan slide power poin. Kemampuan 

menyiapkan slide power point dari segi penataan 

warna, mudah terbacah dari jarak lima meter, 

substansinya mencerminkan Rancangan Disertasi  

Penilaian terhadap setiap aspek yang dinilai 

menggunakan skor angka 0 sampai dengan 4. 

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) 

berkategori sangat baik; 

b. huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma 

enam tujuh) berkategori mendekati sangat baik; 

c. Huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari baik; 

d. Huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma nol) 

berkategiri baik; 

e. Huruf B- setara dengan angka 2.67 (dua koma 

enam tujuh) berkategori mendekati baik; 

f. huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari cukup; 

g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori 

cukup; 

h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori 

kurang; atau 

i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori 

tidak lulus mata kuliah. 
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Bobot penilaian:  

Naskah Makalah Seminar  : 20 

Kualitas Makalah Seminar  : 30 

Presentasi dalam Kolokium : 30 

Tampilan slide power poin presentasi : 20 

 

Untuk mempermudah penilaian maka dibuatkan 

formulir penilaian usulan penelitian. Cara penilaian 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom nilai yang 

sesuai, kemudian seluruh skor aspek yang dinilai 

dijumlahkan. Nilai akhir adalah rata-rata nilai yang 

diperoleh, yaitu dengan membagi jumlah nilai total dengan 

10. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila dapat mecapai 

nilai akhir minimal 3,0. Grade penilaian disesuaikan 

dengan panduan akademik UNIPA. 

5.3.1 Tim Penilai 

Tim penilai adalah moderator, promotor utama, co-

promotor, dan Dosen perwakilan Pascasarjana.  Nilai rata-

rata dari tim penilai merupakan nilai kelulusan dari 

mahasiswa. Nilai kelulusan kolokium minimal nila 70 dalam 

skala penilaian 100. Hasil penilaian kolokium dapat 

dinyatakan: 

1. Diterima tanpa perbaikan 

2. Diterima dengan perbaikan (1-6 bulan) 

3. Ditolak  

5.4 Penilaian Luaran Disertasi 

Luaran disertasi terdiri atas  penelitian dan disertasi, 

publikasi pertama, penelitian dan disertasi lanjutan, 
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publikasi ke-2, seminar hasil penelitian, publikasi ke-3, 

ujian disertasi, dan promosi doktor. Penilaian terhadap 

Luaran Disertasi meliputi 2 aspek yaitu struktur luaran 

disertasi dan substansi luaran disertasi.  Struktur disertasi 

terdiri atas: Bahasa, sistematika, format dan originalitas 

(plagiarism cheker).  Substansi luaran disertasi yaitu: (a) 

Judul, (b) pendahuluan umum, (c) Perumusan masalah, (d) 

State of the Arts/Tinjauan Pustaka/Kajian teori, (e) 

Penguasaan Metodologi, dan (f) pembahasan umum.   

5.4.1 Penilaian terhadap struktur disertasi  

Struktur dierstasi meliputi empat hal yaitu: bahasa, 

sistematika, format dan originalitas. 

a.   Bahasa. Penilaian terhadap bahasa didasarkan atas 

penggunaan bahasa Indonesia yang benar, tata tulis 

dengan ejaan baru yang telah disempurnakan dan 

komunikatif. 

b.  Sistematika. Penilaian terhadap sistematika tulisan 

didasarkan atas kesesuaian antara Disertasi 

mahasiswa dengan jenis penelitian yang dipilih serta 

memperhatikan kekhasan bidang studi mahasiswa.  

c.  Format. Dalam menilai format Disertasi mahasiswa 

ditunjukkan pada penggunaan huruf dan variasinya, 

penampilan grafik, gambar, diagram dan tabel yang 

disesuaikan dengan petunjuk pada Buku Pedoman 

Penulisan Usulan Penelitian dan Disertasi Pasca 

Sarjana UNIPA. 

d. Originalitas. Penilaian terhadap keaslian usulan 

penelitian dilakukan atas dasar tidak mengambil, 

atau mengkopi ide-ide atau tulisan orang lain. Nilai 
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tinggi diberikan terhadap usulan penelitian yang 

masih langka atau belum pernah diteliti sebelumnya. 

5.4.2 Penilaian Terhadap Substansi Disertasi 

Substansi rancangan disertasi meliputi enam hal 

yaitu: (a) Judul, (b) pendahuluan, (c) Perumusan masalah, 

(d) State of the Arts/Tinjauan Pustaka/Kajian teori, (e) 

Penguasaan Metodologi, dan (f) Manfaat dan Hasil 

penelitian. 

1. Judul. Penilaian terhadap judul difokuskan pada 

cerminan obyek yang diteliti, informatif dan 

maksimum 20 kata, tidak diawali dengan kata 

sambung, kata kerja, kata keterangan. 

2. Pendahuluan/Latar Belakang. Penilaian terhadap 

pendahuluan difokuskan pada kelengkapan dari 

substansi pendahuluan yaitu penjelasan singkat 

terhadap obyek yang diteliti, urgensinya obyek yang 

diteliti, masalah obyek yang diteliti, solusi 

permasalahan yang ditawarkan, dukungan informasi 

dari pustaka mutakhir (lima tahun terakhir), dan 

dukungan pustaka yang diacu atau disitasi di dalam 

narasi pendahuluan minimal 15 macam. 

3. Perumusan masalah. Penilaian terhadap perumusan 

masalah difokuskan pada ketajaman perumusan 

masalah dan menggambarkan permasalahan bidang 

sudi. Jumlah sitasi dari pustaka mutakhir dalam 

narasi perumusan masalah minimal 10 macam. 

4. State of the arts/Kajian Teori.  Penilaian terhadap 

state of the arts difokuskan pada pada relevansi dan 

kemutakhiran pustaka yang digunakan serta 
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penyusunan/pengacuan daftar pustaka.  Pustakan 

yang digunakan paling banyak 5 % berupa buku dan 

paling banyak 20 % pustaka berbahasa Indonesia.  

Jumlah literatur yang disitasi dalam narasi state of 

the arts minimal 40 macam 

5. Penguasaan Metodologi. Penilaian terhadap 

penguasaan metodologi dari usulan penelitian 

didasarkan atas ketepatan metode yang digunakan 

yaitu kesesuaian dengan masalah, ketepatan 

rancangan, ketepatan instrument, ketepatan 

prosedur, ketepatan pengambilan data serta 

ketepatan dan ketajaman analisis. Jumlah sitasi 

terdapat pada narasi metodologi minimal nol (0) 

6. Manfaat dan Pembahasan Umum. Penilaian 

terhadap manfaat usulan penelitian didasarkan atas 

kontribusi hasil penelitian pada pengembangan 

IPTEK, pembangunan dan atau pengembangan 

kelembagaan. Penilaian pembahasan umum 

diarahkan pada mutu hasil penelitian, kesesuaian 

dengan tujuan dan kedalaman pembahasan. Jumlah 

literatur yang disitasi di dalam narasi pembahasan 

umum minimal 25 macam. 

5.5 Penelitian dan Disertasi  

Penilaian terhadap penelitian dan disertasi 

didasarkan pada progres pelaksanaan penelitian, 

diantaranya adalah uji penelitian seri pertama telah 

selesai, studi pustaka relevan dengan penelitian yang 

menyangkut brosing, membaca dan parafrase pustaka 

telah atau sedang dilakukan dan draf manuscript publikasi 
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pertama sudah ada.  Jika manuscript publikasi sudah ada 

maka nilainya sangat memuaskan (A) dalam kurung waktu 

satu semester (sesuai jadual semester).  

5.6 Publikasi Pertama 

Penilaian terhadap publikasi pertama didasarkan 

atas: manuscript sudah disubmit (bukti submited), 

manuscript accepted (bukti accepted), manuscript sudah 

diterbitkan pada jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal 

Internasional bereputasi.  Substansi publikasi pertama 

dapat dimungkinan melalui review literatur.  Manuscript 

yang telah diterbitkan pada Jurnal nasional terakreditasi 

dan atau jurnal Internasional bereputasi dalam kurung 

watu yang ditentukan (semester berjalan) dinilai Sangat 

Memuaskan (A).  

5.7 Penelitian dan Disertasi Lanjutan  

Penilaian terhadap penelitian dan disertasi lanjutan 

didasarkan pada progres pelaksanaan penelitian lanjutan, 

diantaranya adalah uji penelitian seri ke-2 telah selesai, 

studi pustaka relevan dengan penelitian seri ke-2 yang 

menyangkut brosing, membaca dan parafrase pustaka 

telah atau sedang dilakukan dan draf manuscript publikasi 

ke- 2 sudah ada.  Draft manuscript publikasi ke-2 yang 

sudah terbit dinilai sangat memuaskan (A) dalam kurung 

waktu satu semester tertentu (sesuai jadual semester).  

5.8 Publikasi ke-2 

Penilaian terhadap publikasi ke-2 didasarkan atas: 

manuscript sudah disubmit (bukti submited), manuscript 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

52   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

accepted (bukti accepted), manuscript sudah terbit pada 

jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal Internasional 

bereputasi.  Manuscript yang telah diterbitkan pada Jurnal 

nasional terakreditasi dan atau jurnal Internasional 

bereputasi pada waktu yang ditentukan (semester 

berjalan) dinilai sangat memuaskan (A)  

5.9 Seminar Hasil Penelitian 

Penilaian seminar hasil penelitian didasarkan atas 4 

hal yaitu: Kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, 

kemampuan berargumentasi, penampilan slide power 

point. 

a. Kemampuan berkomunikasi. Presentasi dengan 

kerangka berpikir dan sistematika alur penyajian 

materi disajikan komunikatif, lancar dan tepat 

waktu. 

b. Penguasaan materi. Penilaian terhadap Penguasaan 

materi difokuskan pada seberapa jauh mahasiswa 

dapat memahami (kognitif) materi usulan penelitian 

serta kebenaran jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dari penyangga dan mahasiswa peserta 

kolokium. 

c. Kemampuan berargumentasi/sikap ilmiah. 

Kemampuan memahami pertanyaan, kecepatan dan 

ketepatan jawaban, logika penalaran dalam 

memberikan argumentasi atas pertanyaan, bersikap 

terbuka, mau menerima kritik dan saran serta 

kejujuran dalam presentasi atau diskusi ilmiah 

selama penilaian berlangsung. 
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d.  Penampilan slide power point. Kemampuan 

menyiapkan slide power point dari segi penataan 

warna, mudah terbacah dari jarak lima meter, 

substansinya mencerminkan Rancangan Disertasi  

Penilaian terhadap setiap aspek yang dinilai 

menggunakan skor angka 0 sampai dengan 4. 

a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) 

berkategori sangat baik; 

b. huruf A- setara dengan angka 3.67 (tiga koma 

enam tujuh) berkategori mendekati sangat baik; 

c. Huruf B+ setara dengan angka 3.33 (tiga koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari baik; 

d. Huruf B setara dengan angka 3.00 (tiga koma 

nol) berkategiri baik; 

e. Huruf B- setara dengan angka 2.67 (dua koma 

enam tujuh) berkategori mendekati baik; 

f. huruf C+ setara dengan angka 2.33 (dua koma 

tiga tiga) berkategori lebih dari cukup; 

g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) 

berkategori cukup; 

h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) 

berkategori kurang; atau 

i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori 

tidak lulus mata kuliah. 

Bobot penilaian:  

Naskah Makalah Seminar  : 20 

Kualitas Makalah Seminar  : 30 

Presentasi dalam Kolokium : 30 

Tampilan slide power poin presentasi : 20 
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Untuk mempermudah penilaian maka dibuatkan 

formulir penilaian usulan penelitian. Cara penilaian 

dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom nilai yang 

sesuai, kemudian seluruh skor aspek yang dinilai 

dijumlahkan. Nilai akhir adalah rata-rata nilai yang 

diperoleh. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila dapat 

mecapai nilai akhir minimal 3,0 dengan grade B. Grade 

penilaian disesuaikan dengan panduan akademik UNIPA. 

Tidak lulus (mahasiswa harus mengulang penelitian 

mengikut presedur yang berlaku) 

5.10  Publikasi ke-3  

Publikasi ke tiga diperlukan jika Publikasi dilakukan 

pada jurnal Nasional Terakreditasi.  Publikasi pada jurnal 

Internasional Bereputasi cukup dua Publikasi saja dengan 

nilai SKS setara dengan nilai SKS tiga Publikasi pada jurnal 

Nasional terakreditasi yaitu totalnya sebanyak 15 SKS. 

Penilaian Publikasi ke-3 sama dengan penilaian pada 

Publikasi pertama dan ke-2. 

5.11 Ujian Disertasi 

Penilaian ujian disertasi dilakukan oleh promotor 

utama, co-promotor dan dosen penilai utusan program 

pascasarjana UNIPA. Tata cara pelaksanaan ujian dan 

mekanisme penilaiannya mengikuti ujian prelim.  

5.12 Promosi Doktor 

Penilaian promosi doktor dilakukan oleh promotor 

utama, co-promotor dan penguji luar promotor.  Penguji 

luar promotor sebanyak dua orang yang salah satunya 
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sudah mendududuki jabatan fungsional Guru 

Besar/Profesor.  Promosi doktor sifatnya ujian terbuka dan 

dapat disaksikan oleh keluarga promovendus.  Tata cara 

berbusana dalam pelaksanaan promosi doctor yaitu 

promovendus dan penguji pria berbusana Jas dan 

memakai dasi, perempuan menyesuaikan begitu pula 

undangan dan peserta ujian lainnya.   
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BAB VI. KIAT KIAT MENGHINDARI PLAGIAT 

6.1 Definisi 

Definisi-definisi yang berkaitan dengan plagiat 

berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 17 TAHUN 2010 sebagai 

berikut: 

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak 

sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya 

ilmiah, dengan   mengutip sebagian atau seluruh karya 

ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, 

tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 

memadai. 

2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok 

atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk 

diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama 

suatu badan. 

3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang 

dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang 

bertujuan agar tidak teradi plagiat di lingkungan 

perguruan tingginya. 

4. Penanggulangan   plagiat   adalah   tindakan   represif   

yang   dilakukan   oleh   Pimpinan Perguruan Tinggi 

dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di 

lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan 

mengembalikan kredibilitas akademik perguruan 

tinggi yang bersangkutan. 
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5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara 

penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut 

olehs tiap bidang ilmu, tehknologi, dan seni. 

6. Karya ilmiah adalah hasil karya  akademik  

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di 

lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam 

bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang 

diterbitkan dan/atau di presentasikan. 

7. Karya  adalah  hasil  karya  akademik  atau  non-

akademik  oleh  orang  perseorangan, kelompok, atau 

badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang 

diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam 

bentuk tertulis. 

6.2 Lingkup Plagiat 

Lingkup plagiat berdasarkan Pasal 2 Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 

TAHUN 2010 sebagai berikut: 

a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata 

dan/atau kalirnat, data dan/atau informasi dari suatu 

sumber tanpa menyebutkan surnber dalam  catatan 

kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara 

rnernadat; 

b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-

kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari 

suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam 

catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber 

secara memadai; 

c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, 

atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;                                            
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d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat 

sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, 

gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

e. menyerahkan    suatu    karya    ilmiah    yang    dihasilkan    

dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai 

karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara 

memadai. 

Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, 

masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau 

kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau 

anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya 

ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau 

dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun 

elektronik.  Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: komposisi music, perangkat lunak computer, 

fotografi, lukisan, sketsa, patung, atau hasil karya dan/atau 

karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk pada hal 

tersebut. Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) berupa: buku yang dicetak dan diedarkan oleh 

penerbit atau perquruan tinggi, artikel yang dimuat dalam 

berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar, kertas kerja 

atau makalah profesional dari organisasi tertentu, isi 

laman elektronik atau hasil karya dan/atau karya ilmiah 

yang tidak termasuk huruf.  Dipresentasikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: presentasi 

di depan khalayak umum atau terbatas, presentasi 

melalui radio/televisi/video/cakram  padat/cakrarn video 

digital, bentuk atau cara lain sejenis. Dimuat dalam bentuk 
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tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa 

cetakan dan/atau elektronik. Pernyataan sumber 

memadai apabila dilakukan sesuai denqan tata cara 

pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap 

bidang ilmu, teknologi, dan seni. 

6.3. Pengaggulangan Plagiat 

 Penanggulangan plagiat adalah sebagai berikut: 

Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, 

maka pengelola prodi dan atau Pimpinan Pascasarjana 

membuat   persandingan   antara   karya   ilmiah 

mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang 

diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh 

mahasiswa.    pengelola prodi dan atau Pimpinan 

Pascasarjana  meminta  seorang  dosen  sejawat  sebidang 

untuk  memberikan  kesaksian  secara  tertulis  tentang  

kebenaran  plagiat  yang diduga telah dilakukan 

mahasiswa.  Mahasiswa yang diduga   melakukan   plagiat  

diberi  kesempatan   melakukan pembelaan di hadapan 

ketua pengelola prodi dan atau Pimpinan Pascasarjana.  

Apabila berdasarkan  persandingan dan kesaksian telah 

terbukti terjadi plagiat, maka pengelola prodi dan atau 

Pimpinan Pascasarjana menjatuhkan sanksi kepada 

mahasiswa sebagai plagiator.  Apabila  salah  satu  dari  

persandingan  atau  kesaksian,  ternyata  tidak  dapat 

membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat 

dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan 

plagiat.  
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6.4. Langkah-langkah Menghindari Plagiat 

Supaya terbebas dari melakukan atau perbuatan 

plagiat, maka yang harus dilakukan adalah dengan 

mensitasi (kutipan).  Langka-langkah dalam melakukan 

sitasi sebagai berikut:  

1) Mengutip langsung dapat dilakukan dengan 

menggunakan tanda petik dua (“     “).  Kita 

khawatir jika menggunakan bahasa penulis 

sendiri, akan menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. Misalnya untuk perundang-undangan.  

Untuk mengungkapkan teori, dalil, rumus 

matematika serta rumus ilmiah lain. Ayat-ayat 

yang bersumber dari kitab suci atau hadist.  Ingin 

mengomentari gagasan, ide dari penulis lain, 

sehingga kita perlu mengkutipnya secara 

langsung, tidak mungkin melakukan parafrasa 

karena apa yang     diungkapkan pengarang asli 

telah cukup ringkas. 

2) Menggunakan Parafrasa. Parafrasa yaitu 

menyatakan suatu kalimat atau paragraf                

menggunakan kalimat yang berbeda dari kalimat 

asli dengan tidak mengubah maksud.  Ciri-ciri 

Parafrasa adalah: menggunakan kosa kata yang 

berbeda dari kalimat aslinya, tidak memerlukan 

tanda petik, namun tetap harus menyebutkan 

sumbernya karena ide/gagasan dalam kalimat 

atau paragraf yang kita susun kembali tersebut, 

merupakan ide, gagasan dari tulisan yang dibaca, 

walaupun dibuat kalimat yang sangat berbeda 
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dari kalimat yang kita gunakan untuk 

memparafrasa, tidak menjadikan kalimat tersebut 

merupakan buah karya kita, dan parafrasa 

merupakan suatu cara menggunakan ide penulis 

lain dengan tetap menunjukkan kejujuran 

intelektual. Langkah-langkah membuat parafrasa 

adalah: (a) Membaca keseluruhan, cermat, 

sehingga benar-benar memahami ide sumber 

kutipan yang akan dibuat parafrasa, (b) 

Menggunakan kosa kata sendiri, menyusun 

kalimat yang sesuai dengan ide gagasan sumber 

kutipan, (c) Memeriksa apakah kalimat yang kita 

buat sudah benar-benar berbeda dengan kalimat 

aslinya dan apakah sudah mencakup seluruh ide 

yang tertuang dalam kalimat aslinya, (c) Jika ada 

kata unik yang harus kita kutip apa adanya, maka 

gunakan tanda kutip dua, seperti pada kutipan 

langsung. 

6.5. Sanksi Plagiat 

Sanksi plagiat berdasarkan Pasal 12 Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 

TAHUN 2010 sebagai berikut: 

1) Sanksi bagi mahasiwa yang terbukti melakukan 

plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 

ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan 

sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 
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c. penundaan pemberian sebagian hak 

mahasiswa; 

d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata 

kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

e. pemberhentian dengan hormat dari status 

sebagai mahasiswa; 

f. pemberhentian tidak dengan hormat dari 

status sebagai mahasiswa; atau  

g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah 

lulus dari suatu program.  

2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana 

dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara 

berurutan dari yang paling ringan sampaid engan 

yang paling berat, terdiri atas: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 

c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/ 

tenaga kependidikan; 

d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/ 

fungsional; 

e. pencabtuan hak untuk diusulkan sebagai 

guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi 

yang memenuhi syarat; 

f. pemberhentian    dengan    hormat    dari    

status    sebagai    dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan; 

g. pemberhentian  tidak  dengan  hormat  dari  

status  sebagai  dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan; atau 
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h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 
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Lampiran 1. Contoh lembar judul usulan penelitian 

disertasi 

  

Ukuran logo:  
2,5 cm x 2,5 cm 

Font: TNR, 14pt, 
bold, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 14pt,  
bold, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 12pt,  
regular, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 12pt,   
Spasi: 1,5 
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Lampiran 2. Contoh lembar pengesahan usulan disertasi 

  

Khusus Judul, Font: TNR, 14pt, bold, Spasi: 1,5 
Tulisan lain : TNR, 12 pt. 
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Lampiran 3. Contoh lembar sampul luar disertasi 

  

Ukuran logo:  
2,5 cm x 2,5 cm 

Font: TNR, 14pt, 
bold, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 14pt,  
bold, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 12pt,  
regular, Spasi: 1,5 

Font: TNR, 12pt,   
Spasi: 1,5 
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Lampiran 4. Contoh lembar pengesahan disertasi 

  
Khusus Judul, Font: TNR, 14pt, bold, Spasi: 1,5 
Tulisan lain : TNR, 12 pt. 
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Lampiran 5. Contoh pernyataan orisinilitas dan publikasi 

disertasi 

  
Khusus Judul, Font: TNR, 14pt, bold, Spasi: 1,5 
Tulisan lain : TNR, 12 pt. 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

74   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

Lampiran 6. Contoh abstrak 
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Lampiran 7. Contoh abstract 
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Lampiran 8. Contoh kata pengantar 
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Lampiran 9. Contoh ucapan terima kasih 
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Lampiran 10. Contoh cara perujukkan sumber pustaka 

PERUJUKKAN SUMBER PUSTAKA 

 

Perujukan sumber pustaka dalam uraian teks dapat 

dilakukan dengan mengikuti pedoman berikut ini: 

1. Nama penulis pada bagian permulaan kalimat: 

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa Indonesia 

kaya akan sumber energy hayati berasal dari laut, 

meliputi: ……….. 

2. Nama penulis pada bagian tengah kalimat: 

Penelitian-penelitian lanjut menemukan bahwa 

sukun mampu berkembang biak dengan tunas 

anakan (Sujito, 1809), biji (Bukti, 1997) dan 

perbanyakan kultur jaringan (Maju, 2008). 

3. nama penulis pada bagian akhir kalimat: Di 

Srilanka adanya H2S terpantau periode tahun 1993-

2000 untuk budidaya kepiting hijau (Jayasinghe, 

1995). 

4. Penulis 2 orang: Jika penulis terdiri atas 2 orang, 

maka kedua-duanya harus disebutkan. Philliss and 

Deathrow (2005) menemukan testis pada katak 

hijau dengan stuktur compacta. 

5. Penulis lebih dari 2 orang: Kalau terdiri lebih dari 2 

orang. Maka yang dicantumkan hanya penulis I 

diikuti et al.  Timbulnya gas H2S juga terjadi di 

Australia (Harris et al., 2000) dan Thailand 

(Leophairatana et al., 2003). Penulisan dalam 

daftar penulis dicantumkan lengkap. 
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6. Yang diacu lebih dari 2 sumber: a. Kalau nama 

penulis masuk dalam uraian, semua sumber 

disebutkan: “Penurunan produktivitas kerapu 

macan diakibatkan antara lain oleh penyakit 

terutama virus (White Spot Syndrome Virus/WSSV), 

buruknya manajemen budidaya (Haryanti et al., 

1993; Haryanti et al., 2003), penurunan kualitas air 

(Chanratchakool, 2003; Leophairanata, 2003; 

Deviana, 2004) dan rendahnya keragaman genetic 

pada induk dan benih kerapu  macan yang 

dihasilkan (Moria et al., 2003)”.  jika penulis tidak 

masuk dalam uraian, maka antara sumber-sumber 

itu dipasang tanda titik koma: “Pada larutan 

dengan pH 7,4 diperkirakan sepertiga H2S sangat 

mudah menembus membrane plasma sel dan 

kelarutan pada membrane lipofilik menjadi lima 

kali lebih besar dibanding di air (Beveridge, 1987; 

Wyban  and Sweeney, 1991; Ronnback, 2001; 

Wang, 2002; Adhikari, 2003). 

7. Pengutipan dari sumber kedua: pengutipan dari 

sumber kedua harus menyebutkan nama penulis 

aslinya dan nama penulis buku atau majalah yang 

dibaca: “Di Tamil Nadu-India produktivitas udang 

budidaya selama 2001-2002 hanya 9,5% dari total 

produksi udang (Kumaran et al., 2003 cit atau 

dalam Adhikari, 2003). Dalam hal ini yang terdapat 

dalam daftar pustaka hanyalah tulisan Adhikari, 

2003 (Maksimum lima kutipan  dari sumber ke 

dua). 
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Lampiran 11. Contoh Tabel 
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Lampiran 12. Contoh Grafik  

 

Gambar 1.  Grafik pertumbuhan tanaman akibat dengan 

penambahan Amoniak 
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Lampiran 13.  Formulir penilaian usulan penelitian 
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Lampiran 14. Formulir penilaian prelim 
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Lampiran 16. Contoh formulir penilaian penelitian dan 

disertasi 
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Lampiran 17.  Contoh formulir penilaian penelitian dan 

disertasi lanjutan 

  



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

86   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

Lampiran 19. Contoh formulir penilaian publikasi ilmiah 
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Lampiran 20. Contoh formulir penilaian luaran disertasi 
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Lampiran 21. Contoh formulir penilaian ujian disertasi 
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Lampiran 22. Contoh formulir penilaian promosi doktor 
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Lampiran 23.  Contoh formulir biodata mahasiswa 
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Lampiran 24. Contoh formulir surat pernyataan 
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Lampiran 25. Peraturan Menteri tentang Plagiarisme 

PERATURAN 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  

NOMOR 17 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENAGGULANGAN PLAGIAT  

DI PERGURUAN TINGGI 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI 

PENDIDIKAN NASIONAL 

 

Menimbang   :  

a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi 

untuk mencari, menemukan, mempertahankan, 

dan menjunjung tinggi kebenaran; 

b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, 

mahasiswa/dosen/peneliti/ tenaga kependidikan 

yang berkarya di bidang akademik di perguruan 

tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan 

akademik; 

c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan 

kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/ 

peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung 

tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama 

larangan untuk melakukan plagiat dalam 

menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas 

dalam bidang akademik dapat tumbuh dan 

berkembang; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, 

huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 

 

Mengingat :  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4586); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 

tentang Dosen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan 

Lembaran 5007) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5105); 

5. Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 47 

Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementrian Negara; 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

94   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

86/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet 

Indonesia Bersatu II;  

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 

NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI 

 

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak 

sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya 

ilmiah, dengan   mengutip sebagian atau seluruh 

karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya 

ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat 

dan memadai. 

2. Plagiator adalah orang perseorangan atau 

kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing 

bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau 

untuk dan atas nama suatu badan. 

3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang 

dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang 

bertujuan agar tidak teradi plagiat di lingkungan 

perguruan tingginya. 
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4. Penanggulangan   plagiat   adalah   tindakan   

represif   yang   dilakukan   oleh   Pimpinan 

Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi 

kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya 

yang bertujuan mengembalikan kredibilitas 

akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. 

5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara 

penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang 

dianut olehs tiap bidang ilmu, tehknologi, dan seni. 

6. Karya ilmiah adalah hasil karya  akademik  

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di 

lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam 

bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang 

diterbitkan dan/atau di presentasikan. 

7. Karya  adalah  hasil  karya  akademik  atau  non-

akademik  oleh  orang  perseorangan, kelompok, 

atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, 

baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun 

dibuat dalam bentuk tertulis. 

8. Perguruan   Tinggi   adalah   kelompok   layanan   

pendidikan   pada   jalur   formal   yang 

menyelenggarakan pendidikan tinggi,  berbentuk  

Akademi,  Politehnik, Sekolah  Tinggi, Institut, atau 

Universitas.  

9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin 

perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya 

yang  diangkat  dan/atau  ditetapkan  oleh  

pemimpin  perguruan  tinggi  atau ditetapkan oleh 

pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lains 

esuai ketentua peraturan perundang-undangan. 
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10. Pemimpin  Perguruan  Tinggi  adalah  pejabat  

yang  memimpin  pengelolaan  Pendidikan dengan  

sebutan  Rektor  untuk  universitas  atau  institusi,  

ketua  untuk  sekolah  tinggi, direktur untuk 

politehnik/akademik. 

11. Senat Akdemik/organ lain yang sejenis adalah 

organ yang menjalankan fungsi pengawasan 

bidang akademik para aras perguruan tinggi atau 

dapat pada aras fakultas.  

12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional. 

 

BAB II LINGKUP DAN PELAKU 

Pasal 2 

 

1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada : 

a. a. mengacu dan/atau   mengutip istilah, kata-

kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari  suatu  sumber  tanpa  menyebutkan sumber  

dalam  catatan  kutipan dan/atau tanpa 

enyatakan sumber secara memadai; 

b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, 

kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber secara memadai; 

c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, 

pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai; 

d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat 

sendiri ari suatu sumber kata-kata dan/atau 

kalimat,  gagasan, pendapat,  pandangan, atau  
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teori  tanpa  menyartakan sumber secara 

memadai; 

e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan 

dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain 

sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan 

sumber secara memadai. 

2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas orang perseorangan atau kelompok orang, 

masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau 

kelompok atau untuk dan atas nama suatu badanm 

atau anomim penghasil satu atau lebih karya dan/atau 

karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, 

atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun 

elektronik. 

3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  berupa: 

a. komposisi musik; 

b. perangkat lunak komputer; 

c. fotografi; 

d. lukisan; 

e. sketsa; 

f. patung; atau 

g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang 

tidak termasuk huruf a, huruf b,     huruf c, huruf 

d, huruf e, atau huruf f  

4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit 

atau perguruan tinggi; 

b. Artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, 

atau surat kabar; 
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c. kertas kerja atau makalahn profesional dari 

organisasi tertentu; 

d. Isi laman elektronik; atau 

e. hasil  karya  dan/atau karya  ilmiah  sejenis  yang  

tidak  termasuk  huruf  a,  huruf  b, huruf c, huruf 

d, 

5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berupa: 

a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas 

b. presentasi melalui radio/televise/video/cakram 

padat/cakram video digital; atau 

c. bentuk atau cara lain sejenis yang  tidak  termasuk 

pada ayat  (2) berupa cetakan dan/atau elektronik 

6) Dimuat  dalam  bentuk  tertulis  sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (2)  berupa  cetakan dan/atau 

elektronik 

7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan 

sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan 

dalam gaya selingkung bidang ilmu, tehnologi, dan 

seni. 

 

Pasal 3 

 

Plagiator di perguruan tinggi adalah : 

a. Satu atau lebih mahasiswa 

b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan atau; 

c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa. 
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BAB III TEMPAT DAN WAKTU 

Pasal 4 

 

Tempat terjadi plagiat: 

a. di dalam lingkungan perguruan tinggi antarkarya 

ilmiah mahaiswa, dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau 

sebaliknya; 

b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadao 

karya ilmiah mahasiswa dan/atau 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari  

perguruan tinggi  lain,  karya  dan/atau karya 

ilmiah  orang  perseorangan  dan/atau  kelompok  

orang  yang   bukan  dari  kalangan perguruan 

tinggi, baik dalam maupun luar negeri; 

c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa 

dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

dari luar negeri yang bersangkutan sedang 

mengerjakan atau menjadalankan tugas yang 

diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang 

berwenang. 

 

Pasal 5 

 

Waktu terjadi plagiat: 

a. selama mahasiswa menjalani proses 

pembelajaran;  

b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan 

akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau 

guru besar/professor; 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

100   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

c. Sebelum dan setetal peneliti/tenaga kependidikan 

mengeban jabatan funsgional dengan jenjang 

perrtama, muda, madya, dan utama. 

 

BAB IV PENCEGAHAN 

Pasal 6 

 

1) Pimpinan      Perguruan      Tinggi      mengawasi      

pelaksanaan      kode      etik mahasiswa/dosen/ 

peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan 

olehs enat perguruan tinggi/organ lain yang 

sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan 

dan pengangulangan plagiat. 

2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan 

mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk 

setiap bidang ilmu, teknologi, dans eni yang 

dikembangkan oleh perguruan tinggi. 

3) Pimpinan   Perguruan   Tinggi   secara   berkala   

mendiseminasikan   kode   etik 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta 

budaya antiplagiat. 

 

Pasal 7 

 

1) Pada   setiap   karya   ilmiah   yang   dihasilkan   di   

lingkungan   perguruan   tinggi   harus dilampirkan 

pernyataan yang ditandatangani oleh 

penyusunnya bahwa : 

a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat 
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b. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat 

plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka 

penyusunnya bersedia  menerima  sanksi  

sesuai ketentuan  peraturan perudangan- 

undangan. 

2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menguggah 

secara elektronik semua karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana 

dimaksud pada  ayat  (1)  melalui  portal  Garuda  

(Garba  Rujukan  Digital) sebagai titik akses 

terhadap karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

 

Pasal 8 

 

1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan 

awa atau keaikan jabatan akademim dan kenaikan 

pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan 

Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat 

sebidang (peer review)  oleh paling sedikit 2 

(orang) dosen yang memiliki jabatan akademik 

dan kualifikasi akademik dosen diusulkan. 

2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimaa dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan pada saat usul usul 

pngangkatan awal atau kenaikan jabatan 

akademik tersebut diproses pada: 
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a. Tingkat jurusan/depratemen/bagian, untuk 

jabatan akademik asisten ahli dan lektor;  

b. Tingkat jurusan/departemen/bagian, senat 

akademik/organ lain yangs ejenis ada aras 

fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk 

jabatan akademik lektor kepala dan guru 

besar/professor. 

3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru 

besar/professor dilakukan pula penilaian sejawat 

sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru 

besar/profesor dari perguruan tinggi lain. 

 

Pasal 9 

 

1) Karya Ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan 

awal atau kenaikan jabatan fungsional dan 

kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan 

selain harus  memenuhi ketentuan Pasal 7 juga 

harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer 

review)  oleh paling sedikit 2 (orang) sejawat 

sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan 

kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi 

dari jabatan fungsional dan    kualifikasi akademik 

peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan. 

2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul 

pengangkatan awal atau kenaikan jabatan 

fungsional tersebut diproses pada perguruan 

tinggi yang bersangkutan. 
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BAB V PENANGGULANGAN 

Pasal 10 

 

1) Dalam    hal    diduga    telah     terjadi     plagiat    

oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ 

bagian membuat persandingan antara karya ilmiah 

mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah 

yang diduga merupakan sumber yang tidak 

dinyatakan oleh mahasiswa. 

2) Ketua  jurusan/departemen/bagian  meminta  

seorang  dosen  sejawat  sebidang  untuk 

memberikan kesaksian secara tertulis tentang 

kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan 

mahasiswa. 

3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi 

kesempatan melakukan pembelaan di hadapan 

ketua jurusan/departemen/bagian. 

4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian 

telah terbukati terjadi plagiat, maka ketua 

jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi 

kepada mahasiswa sebagai plagiator. 

5) Apabila salahs atu dari persandingan atau 

kesaksian, ternyata tidka dapat membuktikan 

terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat 

dijatuhkan keapda mahasiswa yang diduga 

melakukan plagiat. 
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Pasal 11 

 

1) Dalam   hal   diduga   telah   terjadi   plagiat   oleh   

dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan     

Perguruan     Tinggi     membuat     persandingan     

antara     karya     ilmiah dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah 

yang diduga merupakan sumber yang tidak 

dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependi-

dikan. 

2) Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta 

senat akademik/organ lain yang sejenis untuk 

memberikan pertimbangan secara tertulis tentang 

kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan. 

3) Sebelum    Senat    akademik/organ    lain    yang    

sejenis    memberikan    pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain 

yang sejenis meminta komisi etik dari senat 

akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan 

telaah tentang:  

a. kebenaran plagiat 

b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain 

yang   diakui sebagai karya ilmiah plagiator, 

yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/ 

tenaga kependidikan. 

4) Senat akademik/organ   lain yang sejenis 

menyelenggarakan sidang dengan acara 

membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar 

pertimbangan para anggota senat akademik/organ 
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lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan 

yang akan disampaikan kepada Pemimpin/ 

Pimpinan Perguruan Tinggi. 

5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga 

melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan 

pembelaan di hadapan sidang senat akademik/ 

orang lain yang sejenis. 

6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah 

telah terbukti terjadi plagiat, maka senat 

akademik/organ lain yang sejenis merekomen-

dasikan sanksi untuk dosen/peneliti/ tenaga 

kependidikan sebagai plagiator kepada Pemimpin/ 

Pimpinan Pergruan Tinggi untuk dilaksanakan. 

7) Apabila   salah   satu   dari   persandingan   atau   

hasil   telaah,   ternyata   tidka   dapat membuktikan   

terjadinya   plagiat,   maka    sanksi   tidak    dapat    

dijatuhkan   keapda dosen/peneliti kependidikan 

yang diduga melakukan plagiat. 

 

BAB VI SANKSI 

Pasal 12 

 

3) Sanksi bagi mahasiwa yang terbukti melakukan 

plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 

ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan 

sampai dengan yang paling berat, terdiri atas: 

h. teguran; 

i. peringatan tertulis; 

j. penundaan pemberian sebagian hak 

mahasiswa; 



∞∞∞∞∞∞∞∞∞  Program Pascasarjana Universitas Papua   ∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

106   Panduan Penulisan Proposal dan Disertasi              

k. pembatalan nilai satu atau beberapa mata 

kuliah yang diperoleh mahasiswa; 

l. pemberhentian dengan hormat dari status 

sebagai mahasiswa; 

m. pemberhentian tidak dengan hormat dari 

status sebagai mahasiswa; atau  

n. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah 

lulus dari suatu program.  

4) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana 

dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara 

berurutan dari yang paling ringan sampaid engan 

yang paling berat, terdiri atas: 

i. teguran; 

j. peringatan tertulis; 

k. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/ 

tenaga kependidikan; 

l. penurunan pangkat dan jabatan akademik/ 

fungsional; 

m. pencabtuan hak untuk diusulkan sebagai 

guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi 

yang memenuhi syarat; 

n. pemberhentian    dengan    hormat    dari    

status    sebagai    dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan; 

o. pemberhentian  tidak  dengan  hormat  dari  

status  sebagai  dosen/peneliti/tenaga 

kependidikan; atau 

p. pembatalan ijazah yang diperoleh dari 

perguruan tinggi yang bersangkutan. 
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5) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat )2) huruf f, huru 

g, dan huruf h menyandang sebutan guru 

besar/profesor/ahli peneliti utama, maka 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan  tersebut  

dijatuhi  sanksi  tambahan  berupa 

pemberhentian dari jabatan guru 

besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri 

atau pejabat   yang   berwenang   atas   usul   

perguruan   tinggi   yang   diselenggarakan   oleh 

Masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi 

Swasta; 

6) Menteri atau Pejabat yang berwenang dapat 

menolak usul untuk mengangkat kembali 

dosen/peneliti/tenaga   kependidikan dalam  

jabatan guru  besar/profesor/ahli peneliti utama  

perguruan  tinggi  lain,  apabila dosen/peneliti/ 

tenaga  kependidikan  tersebut pernah dijatuhi 

sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan 

berupa pemberhentian dari jabatan guru 

besar/profesor.ahli peneliti utama. 

7) Dalam hal pemimpin pergurua tinggi tidka 

menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat 

menjatuhkan sanksi kepada Plagiator. (6) Sanksi 

kepada pemimpin perguruan tinggis ebagaimana 

dimaskud pada ayat (5) berupa: 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 
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c. pernyataan  Pemerintah  bahwa  yang  

bersangkutan  tidak  berwenang melakukan 

tindakan hukum dalam bidang akademik. 

 

Pasal 13 

 

1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan 

sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan 

apabila dilakukan secara tidak sengaja. 

2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalma Pasal 12 

ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, 

dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil 

telaah dan apabila dilakukan secara sengaja 

dan/atau berulang.  

3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 

ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 

dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil 

telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja. 

4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalma pasal 12 

ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, 

dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil 

telaah dan apabila dilakukan secara sengaja 

dan/atau berulang. 

5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK 

Pasal 14 

 

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kepen-

didikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin 

perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang 

bersangkutan. 

 

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 16 Agustus 2010 

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, 

 

TTD  

MOHAMMAD NUH 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya.  

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  

Kementerian Pendidikan Nasional, 

 

 

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H.,M.H.,DFM.  

NIP 19610828 198703 1 003 
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