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1. Tujuan
Prosedur “Seminar Internasional” ditujukan untuk menjelaskan persyaratan yang
diperlukan dalam seminar Internasional, komponen/unsur penilaian dan
prosedur seminar Internasional pada program Doktor Pendidikan IPS PPs
Unsyiah agar terjamin sebagai hasil dan berkualitas disertasi.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam seminar
internasional disertasi, pertemuan professional dan penelitian. Unsur atau
komponen yang akan dievaluasi dalam internasional dan pihak-pihak yang
terlibat dalam seminar internasional untuk disertasi .
3. Definisi
Seminar internasional yang mempunyai nilai bobot 1 (satu) SKS, merupakan
rencana kerja mahasiswa dalam rangka finalisasi hasil disertasi, atau seminar
Internasional adalah suatu kerangka disertasi yang setelah diisi dengan data
empirik yang teruji menjadi sebuah disertasi. Mahasiswa menyajikan makalah
(presented paper) dalam forum seminar / lokakarya / semiloka/panel-forum
pada tingkat regional, nasional, dan/atau internasional, sepengetahuan dan
dengan persetujuan Pembimbingnya; Kegiatan ini status akademiknya “pilihan”.
Dalam seminar ini akan dikemukakan substansi dan permasalahan yang akan
dijadikan subyek kualitas sebuah disertasi. substansi makalah seminar dapat
berupa kerangka konsep teori, konsep metodologi, konsep rencana disertasi, atau
sebagian hasil penelitian yang terkait dengan disertasi.
3. Acuan/Referensi
a. Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan program
Doktor
b. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
c. SK Rektor No. 374 Tahun 2008
d. SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman Penyusunan
kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
e. SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian
dan pembinaaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi
f. Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah
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4. Sarana
1) Formulir pengajuan seminar internasional
2) Surat persetujuan seminar dari komisi pembimbing dan program studi; dan
3) Makalah (presented paper)
4) Bukti-bukti telah ikut seminar internasional (seperlunya)
5) Form Kriteria Penilaian Kegiatan seminar internasional
6) Form Kriteria hasil Penilaian seminar internasional
7) Berita acara hasil pengevaluasi kegiatan seminar internasional
5. Prosedur
a) Prasyarat mengikuti seminar Internasional
1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan,
dengan menunjukkan bukti pembayaran SPP.
2) Telah mengisi KRS.
3) Telah selesai menyusun disertasi yang disetujui oleh komisi
pembimbing/ promotor
4) Mengusulkan untuk ikut serta dalam pelaksanaan seminar internasional
dari hasil disertasi ke program studi.
b)

Peserta
1) Peserta pemakalah dalam kegiatan Seminar internasional adalah diikuti
oleh 4 negara luar dari beberapa Negara.
2) Kegiatan Seminar Proposal disertasi wajib dihadiri oleh
promoter/komisi
pembimbing
dan
dipimpin
oleh
dosen
penanggungjawab Seminar Proposal Penelitian.

c)

Penguji/Pembahas
1) Setelah mengikuti kegiatan seminar ilmiah, mahasiswa menyerahkan
makalah yang telah diseminarkan dan bukti-bukti seminar (seperlunya)
kepada Pembimbing, untuk dievaluasi dan dinilai.

d)

Pelaksanaan Seminar
1) Mahasiswa mendaftar untuk ikut serta sebagai pemakalah pada
Seminar Internasional dan telah disetujui komisi pembimbing yang
dibuktikan dengan tanda tangan komisi pembimbing dan program
studi yang dibuktikan dengan rekomendasi untuk ikut serta pemakalah
seminar internasional.
2) Mahasiswa meminta form pengajuan pemakalah seminar internasional
ke bagian administrasi akademik Program Studi
3) Mahasiswa mengisi form pendaftaran pemakalah seminar internasional
dan meminta persetujuan pemakalah seminar internasional kepada
komisi pembimbing dan dosen penelaah/openen.
4) Mahasiswa mengembalikan semua form pendaftaran pemakalah
seminar internasional yang sudah diisi dan dilengkapi dengan
tandatangan komisi pembimbing.
5) Pimpinan program studi menetapkan menyetujui untuk ikut
pemakalah seminar internasional.
6) Bagian Administrasi Akademik Program Studi menyiapkan hasil
persetujuan dari komisi pembimbing dan ketua program studi .
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7) Mahasiswa menyerahkan makalah yang telah diseminarkan dan bukitbukti seminar (seperlu) kepada komisi pembimbing untuk dievaluasi
dan dinilai.
e)

Penilaian Seminar Internasional
1) Setelah ikut serta pemakalah seminar internasional mahasiswa
menyerahkan makalah yang telah diseminarkan dan bukit-bukti seminar
(seperlu) kepada komisi pembimbing untuk dievaluasi dan dinilai.
2) Nilai pembobotan pada kegiatan seminar
No

Forum Seminar

1
2
3

Lokal/Regional
Nasional
Internasional

Bobot
(Setara SKS)
1
2
4

3) Tim Penguji mengevaluasi materi/substansi makalah seminar
internasional yang diajukan mahasiswa, komisi pembimbing melakukan
penilaian bahwa makalah seminar internasional tersebut layak/tidak
layak sebagai syarat karya ilmiah tingkat doktor untuk kualitas publikasi
disertasi
4) Dalam kegiatan Seminar internasional ini ini komisi pembimbing
mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas substansi makalah
seminar dapat berupa kerangka konsep teori, konsep metodologi, konsep
rencana disertasi, atau sebagian hasil penelitian yang terkait dengan
disertasi .
5) Pada akhir dari hasil pengevaluasian dari makalah mahasiswa yang ikut
kegiatan Seminar internasional memberikan penilaian sebagai berikut:
a) Hasil sidang dinyatakan lulus, jika mahasiswa memperoleh nilai
mutu kelulusan (A/AB/CB), maka Makalah Seminar Internasional
dimaksud dapat dilanjutkan disetujui.
b) Jika hasil hasil pengevaluasian, mahasiswa mendapat nilai mutu C+
atau C maka dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa yang
bersangkutan harus mengulang atau mengajukan kembali seminar
internasional atas persetujuan Tim Komisi Promotor/Pembimbing
dan program studi.
6) Apabila dinyatakan tidak lulus Seminar seminar internasional (point 6b),
maka kesempatan mengulang seminar internasional ini hanya diberikan
waktu dalam satu tahun setelah ikut serta sebelumnya; apabila sampai
dua kali Seminar Usulan Peneltian Disertasi dinyatakan tidak lulus, maka
mahasiswa tersebut dikenakan sanksi pemutusan studi.
7) Komisi promotor yang terlibat serta menandatangani Berita Acara hasil
kegiatan seminar internasional.
8) Komisi promotor menyerahkan Berita Acara Hasil Seminar Internasional
kepada Bagian administrasi Akademik Program Studi.
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Lampiran
Formulir pengajuan seminar internasional
Formulir Pengajuan
Seminar Internasional
Nama

:

NIM

:

Judul Disertasi

:

Promotor

:

Co-promotor I

:

Co-promotor II

:

Waktu Pelaksanaan

:

Darussalam ,_________________
Pemohon,

………………………………..
NIM.
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Surat persetujuan seminar dari komisi pembimbing dan program studi
KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS
Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.

E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

PERSETUJUAN SEMINAR DARI KOMISI PEMBIMBING DAN PROGRAM STUDI
Selaku Komisi Pembimbing, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
bahwa telah membaca dan menilai makalah ilmiah berikut, yang ditulis oleh:
Nama
: ..............................................................................................................................
NIM
: ..............................................................................................................................
Program Studi : Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah
Kuala
Judul
: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Dan kami dapati bahwa makalah ilmiah diatas telah memenuhi standar penulisan
ilmiah baik dari segi substansi maupun kaidah penulisannya.
Oleh karena itu, kami menyetujui makalah ilmiah diatas untuk segera diajukan
pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar nasional dan atau seminar internaisonal
melalui proses atau alur kerja sepenuhnya mengikuti aturan yang berlaku pada
prosiding dan jurnal ilmiah tersebut.
Menyetujui,
Komisi Promotor/Ko-Promotor,
Ttd

Ttd

Promotor Ketua/Pertama
Tanggal:

Ko-Promotor Anggota/Kedua
Tanggal:
Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Ttd
……………………………………………….
NIP.
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Form Kriteria Penilaian Kegiatan seminar internasional
KRITERIA PENILAIAN
1. Diselenggarakan oleh Asosiasi profesi/lembaga/institusi dengan international advisory
committee yang terdiri dari para pakar/ahli berbagai negara
2. Menggunakan bahasa resm PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, atau China)
3. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai Negara
4. Karya ilmiah yang disajikan di review oleh pakar-pakar internasional di bidanya dalam
bentuk abstrak atau extended summary atau full paper
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Komponen penilaian makalah yang telah diseminarkan:
No
1.
2
3.
4.
5.

Komponen penilaian
Alur pikir dan sistematisasi
pembahasan
Substansi dan problematik yang
dibahas
Konsistensi & akurasi penulisan
ilmiah
Keterkaitan dengan disertasi
Kelengkapan format

Bobot
(%)
30

Nilai Angka
(0-100)
…….

Nilai Angka
x Bobot
…….

10

…….

…….

30

…….

…….

20
10

…….
…….

…….
…….

Kesetaraan Nilai Angka, Huruf Mutu dan Angka Mutu
Nilai Angka

Huruf Mutu

Angka Mutu

>87 - 100

A

4,0

Sangat Baik

>78 – 87

AB

3.5

Antara Sangat Baik dan Baik

> 69 – 78

B

3,0

Baik

> 60 – 69

BC

2.5

Antara Baik dan Cukup

> 51 – 60

C

2,0

Cukup

> 41 – 51

D

1,0

Antara Cukup dan Kurang

0 - 41

E

0,0

Gagal
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Form Kriteria Hasil Penilaian seminar internasional
[Silahkan berikan Tanda (√) pada Kotak yang paling sesuai]
KOMPONEN PENILAIAN
1. Diselenggarakan oleh Asosiasi profesi/lembaga/institusi
dengan international advisory committee yang terdiri dari
para pakar/ahli berbagai negara
2. Menggunakan bahasa resm PBB (Inggris, Perancis, Arab,
Rusia, atau China)

Ya

Tidak

3. Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai Negara
4. Karya ilmiah yang disajikan di review oleh pakar-pakar
internasional di bidanya dalam bentuk abstrak atau extended
summary atau full paper
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Bukti-bukti telah ikut seminar internasional (seperlunya)
BUKTI FISIK
1. Sertifikat sebagai presented
2. Prosiding seminar internasional
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Berita acara hasil pengevaluasi kegiatan seminar internasional
BERITA ACARA
HASIL PENGEVALUASI KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL
Pada hari ini ……………………., Tanggal ………………………, telah dilaksanakan
Rapat komisi pembimbing dan program studi untuk pengevaluasi kegiatan seminar
internasional yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala berikut :
Nama
NIM
Program Studi
Judul

: ...........................................................................................................................
: ...........................................................................................................................
: Doktor Pendidikan IPS Program PPs Universitas Syiah Kuala
: ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Promotor
:............................................................................................................................
Ko-promotor I :............................................................................................................................
Ko-promotor II : ...........................................................................................................................
Berdasarkan ketentuan dan kriteria yang telah ditetapkan bahwa seminar
internasional terindeks layak/tidak layak* untuk Tugas Akhir Mahasiswa program
studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Keputusan tidak dapat diganggu gugat, dan bila terdapat kekeliruan terhadap
keputusan ini dapat ditinjau ulang.
Menyetujui,
Komisi Promotor/Ko-Promotor,
Ttd
Promotor Ketua/Pertama
Tanggal:

Ttd
Ko-Promotor Anggota/Kedua
Tanggal:
Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Ttd

*coret yang tidak perlu

……………………………………………….
NIP.
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