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KATA PENGANTAR 

 

Untuk menyamakan visi dan persepsi terhadap penyelenggaran pendidikan di 

Program Studi Magister Manajemen (S2) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Padang disusunlah sebuah buku yang menyajikan informasi berbagai pedoman 

dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan meliputi; 

proses pembelajaran, kurikulum dan system evaluasi serta peraturan akademik. 

Buku pedoman ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi mahasiswa 

Program Studi Magister Manajemen (S2) Fakultas Ekonomi dalam pelaksanaan 

kegiatan akademik, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Di 

sisi lain buku pedoman ini setiap tahun selalu mengalami perubahan dalam rangka 

mengakomodasi dinamika keilmuan dan iklim akademik. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya  kepada kita semua. 

 

       

                                                                                             Padang,     Januari 2017 

  Ketua Prodi 

 

 

 

        Erni Masdupi, SE., M.Si., Ph.D 
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Keputusan 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

Nomor: 225/UN35.1.7/AK/2017 

Tentang 

Pedoman Program Magister Manajemen 

Universitas Negeri Padang 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 

 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah keluarnya izin Penyelenggaraan 

Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang 

oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional dengan surat Keputusan Nomor : 

2596/D/T/2001 Tanggal 6 Agustus 2001, dipandang perlu 

menetapkan pedoman Program Magister Manajemen 

Universitas Negeri Padang 

 b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pengajaran 

pada Program Magister Manajemen  perlu menetapkan 

pedoman Program Magister Manajemen Universitas 

Negeri Padang  sebagai mana tercantum pada lampiran 

surat keputusan ini. 

 c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas 

perlu dikeluarkan surat keputusannya 

   

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagai mana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 

1999 

 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 

 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/m 

Tahun 1999 

 5.  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 

Tahun 1999, sebagai mana telah diubah terakhir dengan             

keputusan Nomor 165 Tahun 2001 

 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/m 

Tahun 1999 

 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 

1999 

 8. Keputusan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 

010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000 

 9. Keputusan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 

232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 

 10. Keputusan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 

234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 
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 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 

108/DIKTI/Kep/2001/tanggal 30 April 2001 

   

Memperhatikan:  Surat ketua Program Magister Manajemen Universitas 

Negeri Padang Nomor 213/UN35.1.7/AK/2017 tentang 

usul penerbitan keputusan tentang buku pedoman 

program Magister Manajemen Universitas Negeri 

Padang. 

   

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Tentang 

Pedoman Program Magister Manajemen Universitas 

Negeri Padang 

 

Pasal 1 

(1) Pedoman Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang 

merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas 

Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang. 

(2)   Pedoman Program Magister Manajemen Universitas Negeri Padang sebagai 

mana yang dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

 

Pasal 2 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan  

 

 

  Ditetapkan di Padang  

  Pada tanggal: 17 Januari 2017 

 

Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang 

 

 

 

 

       Dr. Idris, M.Si 

       NIP. 196107031985031005 

Tembusan: 
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1. Pembantu Rektor dilingkungan UNP di Padang 

2. Dekan dilingkungan Universitas Negeri Padang 

3. Ketua Lembaga dilingkungan UNP di Padang 

4. Kepala Biro dilingkungan UNP Padang 
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RASIONAL 

 

Dewasa ini ekonomi dunia berada dalam keadaan transisi dari ekonomi nasional, 

regional kearah ekonomi global. Cepat maupun lambat, setuju maupun tidak 

setuju hal tersebut akan melanda dan mempengaruhi aktifitas perekonomian di 

berbagai Negara. Pada tahun 2003 Indonesia telah berada dalam era perdagangan 

untuk regional ASEAN(AFTA) dan pada tahun 2020 untuk kawasan Asia fasifik 

dibandingkan dengan beberapa Negara di ASEAN lainnya, apalagi untuk  Asia 

Pasifik. 

Dalam kontek pemerintah daerah, dengan telah diiplementasikannya Undang-

undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, 

mengakibatkan eksisnya berbagai macam bentuk tantangan dan peluang. Otonomi 

daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkreasi dalam mengembangkan 

daerahnya, melalui penggalian potensi daerah dalam rangka menciptakan 

kemandirian daerah dan optimalisasi kualitas pelayanan publik. Pada saaat yang 

sama, tantangan yang dihadapi berkaiatan dengan ketidak siapan aparatur daerah 

dalam impelementasi otonomi daerah.  Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk 

masa datang harus memiliki wawasan kewirausahaan dengan karakteristik 

personality yang inovatif, kreatif dan responsive terhadap perubahan internal dan 

eksternal. 

Untuk terwujudnya maksud tersebut, peranan aparatur pemerintah daerah akan 

memegang  posisi sentral sebagai motivator, kreator dan fasilator. Tanpa peran 

aktif dari aparat semuanya itu sulit diwujudkan. Oleh karena semakin beratnya 

beban yang diemban pemerintah daerah, maka sangat diperlukan aparatur 

pemerintah yang kompeten pada bidang pekerjaannya. Disisi dunia usaha, seluruh  

entitas perekonomian haruslah dikelola secara profesional,kalau tidak demikian 

sudah dapat dipastikan Negara Indonesia akan kalah bersaing dan akan menjadi 

pasar bagi berbagai produk Negara lain. Untuk meningkatkan daya saing tersebut 

dibutuhkan sumberdaya yang berkualitas terutama ditingkat manajerial, karena 

level tersebut memiliki peran yangsangat strategis dalam memadukan berbagai 

masukan dalam aktivitas perekonomian. Atas dasar pemikiran tersebut, 

Universitas Negeri Padang merasa terpanggil berkontribusi untuk mewujudkan 

hal diatas dalam bentuk pembukaan Program Studi Magister Manajemen (S2). 

 



Halaman  7 
 

 

VISI  

Menjadi salah satu Program Magister Manajemen yang Unggul di Asia 

Tenggara dalam menghasilkan Magister Manajemen yang Profesional 

pada tahun 2020 berdasarkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

MISI  

Misi PSMM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas 

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

4. Meningkatkan tatakelola Magister Manajemen 

5. Meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional 

 

TUJUAN 

Tujuan PSMM Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang diarahkan 

pencapaiannya sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan lulusan yang profesional dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa 

(M1) 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi karya ilmiah yang bereputasi ditingkat 

nasional dan internasional (M2) 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat sasaran 

(M3). 

4. Terwujudnya pelayanan dan tata kelola yang baik kepada seluruh stakeholder PSMM 

(M4). 

5. Terbangunnya kerjasama lokal, nasional dan internasional secara luas (M5). 
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SASARAN DAN STRATEGI 

Sasaran Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang diarahkan pencapaiannya sampai tahun 2020 adalah 

sebagai berikut : 

 Sasaran Strategi Pencapaian 

1. Menghasilkan lulusan yang 
profesional 

a. Meningkatkan kualitas seleksi mahasiswa baru 
b. Mendorong dosen untuk memperbarui metode pembelajaran  
c. Mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan 

bahasa inggris 
d. Memotivasi dosen untuk menjadi guru besar 
e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pembelajaran  
f. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kompetensi 

yang dibutuhkan masyarakat 
g. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembimbingan tesis 

mahasiswa  
h. Meningkatkan kuantitas dan  kualitas pembimbingan tesis 

mahasiswa oleh dosen pembimbing 

2. Menghasilkan publikasi karya 
ilmiah di tingkat nasional dan 
internasional 

a. Mendorong dosen untuk mengikuti dan mempublikasi 
karya ilmiah di dalam seminar nasional dan internasional 

b. Memotivasi dosen untuk mempublikasikan karya ilmiah 
di jurnal nasional dan internasional 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dosen 

3. Menghasilkan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
berkualitas 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada 
masyarakat dosen PSMM 

b. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam 
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

c. Meningkatkan keterlibatan dosen PSMM dalam 
memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan 
dan lingkungan 

4. Mewujudkan pelayanan yang 
berkualitas kepada seluruh 
stakeholders program studi 

a. Meningkatkan implementasi best practices di PSMM 

b. Meningkatkan tata kelola prodi yang transparan, aspiratif 
dan bertanggungjawab 

c. Meningkatkan implementasi sistem manajemen mutu 
ISO 9001:2015 secara berkelanjutan 

d. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan dalam 
memberikan pelayanan kepada seluruh stakeholders. 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana 
pelayanan akademik, keuangan dan pelayanan lainnya. 

f. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana belajar, 
perpustakaan dan kondisi kampus. 

g. Meningkatkan kualitas sistem manajemen akademik, 
administratif dan keuangan di PSMM 

5. Membangun kerjasama lokal, 
nasional dan internasional 
secara luas 

a. Melakukan kerjasama dengan stakeholders khususnya 

dengan pemakai lulusan 
b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar 

negeri untuk kegiatan International field study  
c. Menjalin kerjasama dengan perusahaan di daerah 

Sumatera Barat, Indonesia dan Asia Tenggara. 
d. Membina hubungan jangka panjang dengan alumni, 

sehingga bermanfaat dalam memberikan peluang kerja 
pada lulusan PSMM 
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TUJUAN PENDIDIKAN 

Pendidikan Program Studi Magister Manajemen (S2) Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Padang bertujuan menghasilkan lulusan 

yang memiliki kemampuan dan kepribadian: 

1. Berjiwa Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang 

tinggi  

2. Bersifat terbuka dan tanggap, baik terhadap perubahan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun terhadap 

masalah yang berkembang dalam masyarakat, khususnya yang 

berkaitan dengan keahliannya. 

3. Mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pelayanan 

profesi dengan jalan penelitian dan pengembangan. 

4. Mampu mengenali, mengamati, melakukan pendekatan dan 

penalaran ilmiah serta mencari pemecahan masalah sesuai 

dengan bidangnya. 

5. Memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan dengan 

jenjang yang sesuai,termasuk sebagai pengajar di Perguruan 

Tinggi. 

6. Mampu melakukan penelitian mandiri untuk 

mengembangkan ilmu dan pemecahan masalah sesuai bidangnya. 

7. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk melanjutkan  

kejenjang pendidikan S.3 dibidang ilmu yang menjadi 

keahliannya. 

8. Mampu berperan dalam mendayagunakan ilmunya bagi 

kepentingan masyarakat bangsa dan budaya. 
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LEGALITAS PROGRAM 

1. Izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional Nomor: 2596/D/T/2001 

2. Terakreditasi pada BAN Perguruan Tinggi Departemen 

Pendidikan Nasional  Nomor: 448/SK/BAN-PT/Akre/M/XI/2014 

3. Sertifikasi ISO 9001-2008  denagan Nomor Sertifikat ID06/0776, 

tertanggal 14 Agustus 2009 dan dan 9001:2018 dengan  no 

sertifikat ID08/01093 tertanggal 15 September 2018 
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PERSYARATAN UMUM 

 

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diterima menjadi 

mahasiswa Program Studi Magister Manajemen(S2)Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang  adalah mereka yang memenuhi syarat-

syarat berikut: 

1. Membayar biaya pendaftaran Rp. 500.000,- 

2. Menyerahkan foto copy Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) yang 

telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sebanyak dua (2) 

lembar. 

3. Menyerahkan foto copy transkrip nilai yang telah didegalisir oleh 

pejabat yang berwenang sebanyak 2 lembar. 

4. Menyerahkan pasfoto terbaru warna 3x4 sebanyak 5 lembar. 

5. Berkemampuan berbahasa inggris, baik secara aktif maupun 

pasif yang berarti mampu membaca dan memahami buku dan 

materi perkuliahan dalam bahasa inggris. 

6. Lulus tes potensi akademik 

 

PENDAFTARAN CALON MAHASISWA 

Pendaftaran Calon Mahasiswa dilaksanakan pada Sekretariat  

ProgramMagister Manajemen (S2) Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang yang berada di  Kampus Universitas Negeri Padang, 

Gedung Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi UNP 

Jalan Prof.  Dr.Hamka Air Tawar Padang. Telepon (0751) 444609-

41721 Fax. (0751) 41721 

 

SELEKSI DAN PENDAFTARAN CALON PESERTA 

Seleksi bertujuan untuk mendapatkan calon peserta Program Magister 

Manajemen (S2) FE UNP yang bersikap dan berkelakuan baik serta 



Halaman  12 
 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tepat pada 

waktunya.  

Seleksi meliputi: 

1. Kemampuan akademik  

2. Kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan  

 

Seleksi calon peserta dilakukan oleh Program Studi Magister 

Manajemen (S2) FE UNP. Hasil seleksi diumumkan secara tertulis 

oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Semua 

peserta yang diterima harus mendaftar ulang dalam waktu yang telah 

ditentukan. 

 

 

BIAYA PENDIDIKAN 

 

1. Biaya Pendaftaran    : Rp 500.000,- 

2. UKT persemester    : Rp 6.500.000 

Bagi mahasiswa yang telah berstatus N+1 membayar biaya konsultasi 

akademik Rp. 50% dari UKT persemester. 
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PERSYARATAN MUKIM 

MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

 

Persyaratan mukim  mahasiswa Program Studi Magister Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah selama 3 

semester, karena beberapa hal : 

1). Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen dipersyaratkan  

mukim di Kota Padang selama 3 semester. Pada semester 1 dan 2 

minimal mukim di Kota Padang disebabkan oleh beban SKS yang 

harus diambil adalah relatif banyak dibandingkan dengan beban 

SKS pada semester 3. Jumlah beban SKS pada semester 1 dan 2 

masing-masing sebanyak 14 SKS, sedangkan pada semester 3 

jumlah beban SKS adalah berjumlah 13 SKS. 

2). Pada semester 3 selain dari beban studi sebanyak 12 SKS dari mata 

kuliah pilihan, mahasiswa juga sudah diperbolehkan mengambil 

mata kuliah tesis. Dengan demikian mata kuliah tesis dapat 

diambil oleh mahasiswa pada semester 3 atau 4. Dengan mukim 

mahasiswa pada semester 3 di Kota Padang akan mempercepat 

proses penyelesaian studi menjadi 3 semester. 

3). Dengan mukim mahasiswa selama 3 semester di Kota Padang 

dapat memotivasi mahasiswa untuk lebih cepat dalam 

penyelesaian studi, karena di Kampus tersedia fasilitas belajar 

seperti perpustakaan dan internet dan ruangan diskusi. 

4). Dengan mukim mahaiswa di Kota Padang dapat meningkatkan 

suasana akademik antara mahasiwa dengan mahasiswa dan antara 
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mahasiwa dengan dosen, serta antara mahasiswa dengan Tenaga 

Kependidikan. 

 

Persyaratan mukim di atas bermaksud untuk meningkatkan prestasi 

mahasiswa dan mempercepat masa studi mahasiswa di Program Studi 

Magister Manajemen. 

 

DISIPLIN PERKULIAHAN 

1. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan  perkuliahan 

sesuai dengan rencana studi secara tertib, teratur dan hadir tepat 

waktu. 

2. Keterlambatan mahasiswa hanya  bisa diberi toleransi waktu 

selama 15 menit.Mahasiswa melebihi batas toleransi tidak 

diizinkan untuk mengikuti kuliah.  

3. Setiap mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan kehadiran 

minimal 80% (16 kali per semester ) dari total tatap muka (14 

kali persemester), apabila kurang dari 80% (12 kali per semester) 

diwajibkan untuk mengikuti tutorial dengan acuan sebagi berikut. 

 

Ketidakhadiran Tugas 

 

4 kali 1 

5 kali 1 

 
 

4. Mahasiswa yang memperoleh nilai BL, harus menyelesaikan 

tugas perkuliahan dalam jangka waktu satu semester maka nilai 

BL otomatis menjadi nilai E. 

5. Bagi mahasiswa yang memperoleh nilai C,D, dan E, dapat 

memperbaiki dengan mengikuti perkuliahan dalam satu semester 

pada semester berikutnya. 
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6. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti maksimum 

satu(1)  semester tanpa dibebani SPP/DPP namun masa tersebut 

dihitung sebagai  masa studi. 
 

 

7. Mahasiswa di wajibkan mengikuti Internationl Field Study pada 

semester III. Nilai kegiatan International Field Study merupakan 

bahagian dari mata kuliah yang memayungi kegiatan tersebut. 
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KURIKULUM 

Program Studi Magister Manajemen (S2) Universitas Negeri Padang  

diselenggarakan dengan sistem Satuan Kredit Semester(SKS). 

Pelaksanaan program terdiri dari perkuliahan full time dengan struktur 

kurikulum sebagai berikut : 

1.  Perkuliahan Full Time 

Perkuliahan Full Time dilaksanakan selama empat semester dan 

pelaksanaan perkuliahan pada setiap hari Jumat, Sabtu dengan 

struktur kurikulum sebagi berikut: 

Tabel 1 

Kode Mata Kuliah, Semester/Matakuliah dan SKS 
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  Sinopsis 
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PROSES PENYUSUNAN KARYA AKHIR/TESIS 

 

A.  JALUR TESIS 

 

1. Pada akhir semester II, mahasiswa sudah dapat melangkah 

lebih lanjut dalam rangka penyusunan tesis, mahasiswa 

sudah dapat mengajukan proposal penelitian dengan 

ketentuan memiliki IPK minimal 2,75 dan telah mengambil 

seluruh mata kuliah semester I dan II. 

2. Usulan judul proposal dapat diajukan kepada Penasehat 

Akademik  (PA) masing-masing konsentrasi. 

3. Setelah judul disetujui PA, usulan proposal penelitian dapat 

diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  

Negeri Padang untuk memperoleh persetujuan dan 

penentuan komisi pembimbing yang berjumlah 2 ( dua) 

orang. 

4. Pembimbing tesis terdiri dari dua orang yaitu Pembimbing 

Utama dan Ko-Pembimbing. Pelaksanaan penelitian dan 

penulisan tesis dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. 

5. Setelah tesis selesai disusun dan disetujui oleh komisi 

pembimbing, maka mahasiswa mengajukan permohonan 

untuk ujian tesis dan dan mengisi blangko yang telah 

direkomendasikan pembimbing utama dengan melampirkan 

beberapa persyaratan sebagai berikut: 

a. Foto copy LHS yang telah lulus mata kuliah 

(semester1s/d III) 

b. Foto copy lunas SPP 

c. Foto copy tesis 5 buah yang telah disetujui komisi 

pembimbing 

6. Tim penguji ujian akhir 

Tim penguji ujian akhir tesis terdiri atas 5 yaitu: 

a. Seorang ketua 

b. Seorang sekretaris 
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c. Tiga orang anggota tim penalaah  

7. Wewenang Tim Penguji Ujian Tesis. 

Tim penguji didampingi oleh ketua siding yang dapat 

bertindak sebagai penguji. Tugas ketua sidang adalah 

mengatur jalannya ujian dengan lama waktu yang pantas 

menurut keperluannya. Ketua sidang dan tim penalaah 

diangkat oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen 

dan berwenang menentukan predikat kelulusan peserta 

ujian. 

8. Penilaian Ujian Akhir dan Predikat Lulusan Akhir. 

a. Secara garis besar penilaian ujian meliputi: 

- Isi dan bobot tesis 

- Gaya dan mutu penyajian lisan 

- Kemampuan peserta menjawab pertanyaan, dan 

kemampuan mempertahankan argumentasi. 

b. Penilaian tesis mencangkup antara lain keaslian tesis, 

bobot, permasalahan yang di kemukakan, metodologi 

penelitian, dan relevansi hasil penelitian. 

c. Hasil ujian tesis dapat dibagi dua kategori, yaitu lulus 

atau tidak lulus 

d. Pembagian lanjutnya sebagai berikut: 

1. Lulus, 

- lulus secara langsung dan dengan hak 

memperbaiki tesis apabila tim penguji 

menganggap perlu memperbaikinya dengan 

persetujuan komisi pembimbing. 

- lulus dengan persyaratan, yaitu melakukan 

perbaikan atau perubahan tesis yang 

mencangkup perbaikan atau perubahan, 

pengurangan atau penambahan. Untuk 

memperbaiki tesis diberi waktu 1 sampai 3 

bulan, terhitung mulai tanggal ujian, 

tergantung dari banyaknya perubahan yang 

diperlukan. Tesis yang sudah diperbaiki 
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tidak diuji ulang, cukup dinilai oleh tim 

pembimbing. 

- apabila waktu memperbaiki tesis yang 

diberikan makhsimum 3 bulan habis, dan 

perbaikan belum dapat diselesaikan maka 

mahasiswa yang bersangkutan harus diuji 

ulang dan waktu ujian ditentukan 

kemudian. 

2.   tidak lulus, 

- tidak lulus dengan nilai D, peserta wajib 

memperbaiki tesis dan menempuh ujian 

ulangan dalam waktu 3 bulan. 

- tidak lulus dengan nilai E, peserta wajib 

memperbaiki tesis dan menempuh ujian 

ulangan dalam waktu 6 bulan. 
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EVALUASI AKHIR PENDIDIKAN 

 

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh SKS yang menjadi 

beban studinya, dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan 

dan lulus dengan ketentuan: 

1. Telah menyelesaikan tesis dan lulus ujian tesis atu lulusan 

ujiankomprehensif. 

2. Tidak memiliki nilai D. 

3. Indek prestasi komulatif (IPK). Termasuk nilai ujian tesis 

minimal 2,75 . 
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KELULUSAN, GELAR, DAN PUTUS KULIAH (DO) 

 

A. Kelulusan  

1. Predikat kelulusan 

Seorang peserta yang dinyatakan dapat diberikan predikat 

kelulusan, seperti yang dapat dilihat dalam table predikat  

kelulusan mahasiswa pada ujian akhir. 

 

Tabel3 

Predikat Kelulusan Mahasiswa Ujian Akhir 

IPK PREDIKAT 

3,71-4,00 Dengan pujian 

3,41-3,70 Sangat memuaskan  

2,75-3,40 Memuaskan 

 

2. Penggunaan Gelar 

Mahasiswa yang dinyatakan lulus mendapatkan ijazah 

Magister Manajemen dan berhak menggunakan gelar 

Magister Manajemen yang disingkat menjadi MM. 

 

3. Ijazah  

 Ijazah tanda lulus akan diberikan kepada yang bersangkutan 

jika semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku telah 

dipenuhi. 

 

B.  Putus Kuliah (Drop Out) 

1. Pengunduran diri (prakarsa peserta) 

Seorang mahasiswa dengan alas an yang bersifat akademik, 

administrative, kesehatan dan atas kehendak sendiri dapat 

mengundurkan diri, atau selama satu(1) semester tidak 
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memberikan informasi sejak itu yang bersangkutan 

dinyatakan putus kuliah karena pengunduran diri. 

2. Tidak memenuhu syarat 

Seorang mahasiswa dinyatakan putus kuliah apabila tidak 

memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan, 

apabila mahasiswa tersebut: 

a. Waktu belajar yang lebih dari enam semester bagi 

mahasiswa yang memperoleh perpanjangan waktu  

b. IPK kurang dari 2,00 pada akhir semester II 

c. Memperoleh nilai D,E ( setelah menempuh ujian ulangan 

atau kuliah ulangan  

3. Tidak jujur 

Seorang mahasiswa dinyatakan tidak jujur, dapat diberi 

sanksi mulai dari yang ringan berupa peringatan sampai 

yang berat berupa putus kuliah (Drop Out). 

 

C.  Surat keterangan 

Mahasiswa yang mengikuti program secara lengkap tetapi tidak 

lulus dalam jangka 6 semester akan diberikan surat keterangan 

telah mengikuti Program Magister Manajemen. Surat keterangan 

ini akan dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Padang. 
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PENGERTIAN ISTILAH 

 

1. Satuan Kredit Semester ( SKS) 

 Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan 

terhadap penglaman belajar yang diperoleh melalui 1 jam 

kegiatan terjadwal yang diiringi oleh 2 sampai 4 jam per 

minggu dengan tugas lain terstruktur dan mandiri atau 

gabungan pengalaman belajar lain yang setara. 

 Dengan demikian, maka SKS merupakan angka yang 

menyatakan besarnya: 

a. Bobot satu kuliah yang dibebankan kepada seorang 

mahasiswa selama 1 minggu dalam 1 semester 

b. Pengakuan atas keberhasilan mahasiswa dalam 

mengikuti suatu jenjang pendidikan: 

c. Beban penyelenggaraan suatu program pendidikan. 

 

2. Administrasi Sistem Kredit 

Pelaksanaan system kredit yang baik memerlukan ketaatan 

segenap unsure yang terlibat ( mahasiswa,tnaga pengajar, 

pembimbing penelitian, dan administrasi) terhadap  jadwal 

kegiatan pendidikan yang ditentukan, antara lain: 

a. Pendaftaran mengikuti kuliah  

b. Jadwalperkuliahan  

c. Ujian 

 

3. Beban studi 

  Jumlah SKS yang harus diambil ole mahasiswa untuk 

menyelesaikan Program Magister Manajemen adalah 46 SKS 

termasuk Tesis/Karya Tulis Akhir. 

 

4. Tugas perkuliahan  

  Administrasi tugas perkuliahan dilakukan dengan melibatkan staf 

administrasi Program Studi Magister Manajemen (S2) Fakultas 

Ekonomi UNP. 
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5. Evaluasi Studi  

  Evaluasi keberhasilan setiap mata kuliah terdiri dari komponen 

komponen  

a. Tugas    : 25% 

b. Keaktifan di kelas : 25% 

c. Ujian tengah semester : 25% 

d. Jumlah akhir semester : 25% 

Jumlah   :100% 

 

Kriteria penulisan hasil studi adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 4 

Kriteria Penilaian Hasil Studi 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Indeks Prestasi (IP) 

Indeks prestasi (IP) adalah penjumlahan perkuliahan antara bobot 

masing-masing matakuliah dibagi dengan jumlah kredit yang 

diambil pada semester yang bersangkutan  

Atau 

             ∑( Bni x Ki ) 

IP         = ----------------- 

                  K 

Keterangan: 

Bni X= angka nilai yang diperoleh untuk suatu mata kuliah 

Ki     = bobot kredit  suatu mata kuliah 

K      = total bobot kredit seluruh mata kuliah 

No NILAI KRITERIA BOBOT 

1 A >86 4 

2 A- 80-85,99 3,7 

3 B+ 75-79,99 3,3 

4 B 70-74,99 3 

5 B- 65-69,99 2,7 

6 C 60-64,99 2,3 

7 C- 55,59,99 2 
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STAF PENGAJAR 

 

Dosen Pembina mata kuliah terdiri dari dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri padang . Rekrutmen dosen didasarkan atas 

keahlian yang dimiliki oleh dosen. 

 

Tabel 5 

Dosen dan Tingkat Pendidikan Pada Program Studi  

Magister Manajemen (S2) FE UNP 

 

NO NAMA DOSEN PENDIDIKAN 

TERAKHIR 

PERGURUAN TINGGI 

1 Prof. Dr. Yunia Wardi, M.S  S.3 Universitas Padjajaran 

2 Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si S.3 Universitas Syiah Kuala 

3 Prof. Dr. Yasri, MS S.3 Universitas Padjajaran 

4 Prof. Dr. Syamsul Amar, MS S.3 Universitas Airlangga 

5 Erni Masdupi, SE., M.Si, SE. 

M.Si., Ph.D 

S.3 Universiti Utara Malaysia 

6 Dr. Sulastri, MM S.3 Universitas Brawijaya 

7 Dr. Syahrizal, M.Si S.3 Universitas Gadjah Mada 

8 Abror, Ph.D S.3 Hull University 

9 Aimatul Yumna, SE, M.Fin, PhD S.3 Deakin University 

 

 

 

 

 

 

 


