Perubahan Penyesuaian Prosedur Pendaftaran Ujian
Kedaruratan COVID-19
Program Studi Magister Sains dan Doktor
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
Merespons kondisi kedaruratan COVID-19 di Universitas Gadjah Mada, Program Studi MD FEB
UGM melakukan penyesuaian proses pendaftaran ujian dengan tetap mengedepankan aspek mutu
dan keselamatan. Program MD FEB UGM menetapkan penyesuaian prosedur pendaftaran ujian
sebagai berikut.
A. Ujian Proposal Tesis atau Seminar Proposal Tesis (S2)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email: akademik-msi.feb@ugm.ac.id
dengan format pdf dengan subyek email: Pendaftaran Ujian Proposal Tesis_nama
pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. proposal tesis yang telah disetujui oleh pembimbing. Dokumen persetujuan dapat
diberikan melalui email atau pesan singkat (misal melalui SMS dan WA);
b. bukti partisipasi mengikuti ekspose proposal tesis atau ekspose proposal disertasi;
c. KRS (ambil dari simaster);
d. KHS (ambil dari simaster);
e. bukti cek similarity;
f. KTM;
2. Membuat rekaman presentasi proposal tesis (video) dan mengunggahnya pada kanal
youtube program MD atau media berbagi lainnya, durasi presentasi maksimal 15 menit,
(pedoman unggah video terlampir).
3. Unggahan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan ujian proposal berlangsung;
4. Mengirimkan tautan youtube/media lainnya yang digunakan sebagai media presentasi ke
bagian akademik paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
5. Menyampaikan laporan berupa respon atas komentar/masukan dari rekan mahasiswa
lain, saat ujian (sistem daring) berlangsung;
6. Memberikan tanggapan atas masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji;
7. Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 0822-4286-6664.
8. Menunggu informasi pelaksanaan Ujian Proposal Tesis.
B. Ujian Tesis (S2)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email: akademik-msi.feb@ugm.ac.id
dengan format pdf dengan subyek email: Pendaftaran Ujian Tesis_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. tesis yang telah disetujui oleh pembimbing. Dokumen persetujuan dapat diberikan
melalui email atau pesan singkat (misal melalui SMS dan WA);
b. sertifikat TOEFL dan TPA;
c. KRS (ambil dari simaster);
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KHS (ambil dari simaster);
bukti cek similarity;
kartu bimbingan; dan
KTM.
Draf artikel siap publikasi dengan template artikel sesuai jurnal yg diarahkan dosen
pembimbing.
Membuat rekaman presentasi ujian tesis (video) dan mengunggahnya pada kanal
youtube program MD atau media berbagi lainnya, durasi presentasi maksimal 15 menit,
(pedoman unggah video terlampir).
Mengirimkan tautan youtube/media lainnya yang digunakan sebagai media presentasi ke
bagian akademik paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 0822-4286-6664.
Menunggu informasi pelaksanaan Ujian Tesis.

C. Ekspose (S3)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email:
akademik_pascaeko@ugm.ac.id dengan format pdf yang telah diberi bookmark dengan
subyek email: Pendaftaran Ekspose Proposal Disertasi_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. proposal disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor). Dokumen persetujuan dapat diberikan melalui email atau pesan singkat
(misal melalui SMS dan WA);
b. bukti cek similarity; dan
c. KTM.
2. Membuat rekaman presentasi ekspose (video) dan mengunggahnya pada kanal youtube
program MD atau media berbagi lainnya, durasi presentasi 15 - 20 menit (pedoman
unggah video terlampir).
3. Unggahan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan ekspose berlansung;
4. Mengirimkan tautan youtube/media lainnya yang digunakan sebagai media presentasi ke
bagian akademik paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ekspose;
5. Menyampaikan laporan berupa respon atas komentar/masukan dari rekan mahasiswa
lain saat ekspose (sistem daring) berlangsung;
6. Memberikan tanggapan atas masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh peserta
ekspose dan tim promotor;
7. Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 082324831948.
8. Menunggu informasi pelaksanaan Ekspose.

C. Ujian Seminar Proposal Disertasi (S3)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email:
akademik_pascaeko@ugm.ac.id dengan format pdf yang telah diberi bookmark dengan
subyek email: Pendaftaran Ujian Seminar Proposal Disertasi_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. proposal disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor). Dokumen persetujuan dapat diberikan melalui email atau pesan singkat
(misal melalui SMS dan WA);
b. sertifikat TOEFL dan TPA;
c. bukti cek similarity; dan
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d. KTM.
Membuat rekaman presentasi ujian proposal disertasi (video) dan mengunggahnya pada
kanal youtube program MD atau media berbagi lainnya, durasi presentasi 15 - 20 menit
((pedoman unggah video terlampir).
Mengirimkan tautan youtube/media lainnya yang digunakan sebagai media presentasi ke
bagian akademik paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 082324831948.
Menunggu informasi pelaksanaan Seminar Proposal Disertasi.

D. Ujian Kelayakan Disertasi (S3)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email:
akademik_pascaeko@ugm.ac.id dengan format pdf yang telah diberi bookmark dengan
subyek email: Pendaftaran Ujian Kelayakan Disertasi_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor). Dokumen persetujuan dapat diberikan melalui email atau pesan singkat
(misal melalui SMS dan WA);
b. sertifikat TOEFL dan TPA;
c. bukti cek similarity;
d. KTM;
e. pernyataan jalur Wisuda/Ujian Terbuka yang diketahui oleh pembimbing disertasi
(promotor dan ko-promotor) bagi angkatan sebelum 2016, dan
f. surat penerimaan publikasi pada jurnal terakreditasi bagi yang mengikuti jalur
wisuda, bagi angkatan sebelum 2016.
2. Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 082324831948.
3. Menunggu hasil Penilaian Kelayakan Disertasi, dari Tim Penilai
E. Ujian Tertutup Disertasi (S3)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email:
akademik_pascaeko@ugm.ac.id dengan format pdf yang telah diberi bookmark dengan
subyek email: Pendaftaran Ujian Tertutup_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor). Dokumen persetujuan dapat diberikan melalui email atau pesan singkat
(misal melalui SMS dan WA);
b. sertifikat TOEFL dan TPA;
c. bukti cek similarity; dan
d. KTM.
2. Membuat rekaman presentasi ujian tertutup (video) dan mengunggahnya pada kanal
youtube program MD atau media berbagi lainnya, durasi presentasi 15 - 20 menit
(pedoman unggah video terlampir).
3. Mengirimkan tautan youtube/media lainnya yang digunakan sebagai media presentasi ke
bagian akademik paling lambat 3 hari kerja sebelum pelaksanaan ujian;
4. Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 082324831948.
5. Menunggu informasi pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.
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G. Ujian Terbuka Disertasi (S3)
1. Mahasiswa mengirimkan dokumen pendaftaran ke email:
akademik_pascaeko@ugm.ac.id dengan subyek email: Pendaftaran Ujian
Terbuka_nama pendaftar.
Dokumen terdiri atas:
a. disertasi komplet dalam format pdf yang telah diberi bookmark yang telah disetujui
oleh pembimbing disertasi (promotor dan ko-promotor), tim penilai, dan tim penguji.
Dokumen persetujuan dapat diberikan melalui email atau pesan singkat (misal
melalui SMS dan WA);
b. bukti penyelesaian revisi disertasi sesuai masukan pembimbing, tim penilai, dan tim
penguji. Dokumen ini dapat berupa email yang memuat masukan dan respon revisi
yang telah dilakukan;
c. sertifikat TPA dan TOEFL;
d. bukti unggah ETD (Electronics Thesis and Dissertation), melalui
https://unggah.etd.ugm.ac.id/;
e. email pernyataan bebas pinjam buku dan penerimaan pengiriman soft file disertasi
dari Perpustakaan Fakultas.
f. ringkasan disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor);
g. press release dan curriculum vitae;
h. mengumpulkan pas foto hitam putih sebanyak 3 lembar ukuran 3 x 4 terbaru, dengan
ketentuan
a. warna dasar gelap;
b. kertas doff;
c. menghadap lurus ke depan;
d. kedua daun telingga harus kelihatan bagi yang tidak berhijab;
e. tidak memakai kaca mata hitam.
i. melakukan pengisian data wisudawan, exit survey, dan gama co-brand, melalui
https://simaster.ugm.ac.id/; dan
j. KTM
2. Konfirmasi ke bagian akademik via whatsapp ke 082324831948;
3. Menunggu informasi pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi.
4. Pelaksanaan ujian mengikuti ketentuan lebih lanjut sesuai dengan kebijakan universitas
tentang wisuda.

Koordinator Program Magister Sains dan Doktor

Prof. Mamduh M. Hanafi, M.B.A., Ph.D.
NIP. 196507241990031003
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Pedoman Unggah Video Presentasi Ujian Tesis dan Disertasi
Program MD FEB-UGM ke Youtube
Tujuan:
1. Memudahkan masyarakat menemukan materi video yang dituju melalui mesin pencarian
2. Promosi Prodi MD melalui ekspos kegiatan studi mahasiswa
Protokol-Protokol
(1) Protokol Jadwal Unggah Video Presentasi
Video presentasi paling lambat diunggah ke Youtube 48 jam sebelum jadwal ujian dengan
mode PUBLIC (bisa diakses siapa saja), namun demikian bagi mahasiswa yang merasa
memiliki ide riset sangat hebat dan kemudian takut ide risetnya dijiplak orang lain,
diperbolehkan menggunakan mode UNLISTED (hanya bisa diakses bagi yang tahu
alamat akses).
(2) Protokol Penulisan Judul Unggahan Video
Penulisan judul video presentasi tidak boleh bebas sesuai kehendak mahasiswa, wajib
mengikuti aturan sebagai berikut:
a)

Ujian Proposal Tesis:
• Presentasi Proposal Tesis MSi (keilmuan) FEB UGM: (nama lengkap
mahasiswa) bimbingan (nama dosen)
• Contoh:
Presentasi Proposal Tesis MSi Ilmu Ekonomi FEB UGM: Ariska Nurfajar
bimbingan Heni Wahyuni, M.Ec.Dev., Ph.D

b)

Ujian Tesis:
• Presentasi Tesis MSi (keilmuan) FEB UGM: (nama lengkap mahasiswa)
bimbingan (nama dosen)
• Contoh:
Presentasi Tesis MSi Manajemen FEB UGM: Ayu Dini Kartika Putri bimbingan
Dr. Sahid Susilo Nugroho, M.Sc.

c)

Ujian Proposal Disertasi
• Presentasi Proposal Disertasi Doktor (keilmuan) FEB UGM: (nama lengkap
mahasiswa) bimbingan (nama tim promotor)
• Contoh:
Presentasi Proposal Disertasi Doktor Akuntansi FEB UGM: Julianto Agung
Saputro bimbingan Prof.Dr. Jogiyanto Hartono M., MBA dan Prof. Zaki
Baridwan, M.Sc., Ph.D., dan Dr. Sumiyana, M.Si.
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d)

Ujian Tertutup Disertasi
• Presentasi Disertasi Doktor (keilmuan) FEB UGM: (nama lengkap mahasiswa)
bimbingan (nama tim promotor)
• Contoh:
Presentasi Disertasi Doktor Manajemen FEB UGM: Ahmad Maulin Naufa,
bimbingan Prof. Mamduh M. Hanafi, MBA, Ph.D, I Wayan Nuka Lantara, M.Si.,
Ph.D., dan Eddy Junarsin, MBA., Ph.D.

(3) Protokol Penulisan Deskripsi Unggahan Video & Tagar Wajib
Pada Deskripsi Unggahan ditulis:
• Menulis abstrak proposal riset atau laporan riset dalam maksimal 250 kata
• Mencantumkan 13 Tagar wajib:
o #BanggaJadiMD
o #mdfebugm
o #msc
o #msi
o #doctor
o #doktor
o #feb
o #ugm
o #researchskills
o #tesis
o #thesis
o #disertasi
o #dissertation
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