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6.1. KANTOR DAN RUANG KULIAH 

Kantor Program Pascasarjana UMA beralamat di Jalan Setia Budi No. 79-B terdiri 

dari 3 lantai. Lantai pertama merupakan “front office” tempat pelayanan 

administratif, penerimaan tamu umum, perpustakaan, dan ruang perkuliahan. 

Lantai dua merupakan ruang kantor Direktur Program Pascasarjana Wakil 

Direktur Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan dan 

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, ruang perkuliahan dan seminar. 

Lantai tiga merupakan ruang perpustakaan, ruang rapat dan seminar. 

Lantai satu ruang A1 merupakan ruang Program Studi Magister Administrasi 

Publik dan Magister Agribisnis. Ruang A2 merupakan ruang Program Studi 

Magister Hukum dan Magister Psikologi. 

6.2. ADMINISTRASI AKADEMIK 

6.2.1. Penerimaan Mahasiswa Baru 

Program Pascasarjana menerima calon mahasiswa baru pada bulan Agustus-

September. Adapun syarat-syarat menjadi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

Persyaratan Umum: 

1. Lulusan Sarjana S1 dari perguruan tinggi terakreditasi dengan IPK minimal 

2,75 

2. Melampirkan fotokopi legalisasi ijazah S1 sebanyak 4 lembar 

3. Melampirkan fotokopi transkrip nilai ijazah S1 sebanyak 4 lembar 

4. Rekomendasi akademik dari 2 orang (dengan kualifikasi minimal S2) 

5. Surat izin belajar dari atasan langsung tempat bekerja bagi yang sudah 

bekerja. 

6. Surat permohonan menjadi calon mahasiswa baru telah di materai yang 

ditujukan kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area. 

7. Surat pernyataan jaminan pembiayaan studi oleh calon mahasiswa atau pihak 

sponsor 

8. Mengisi daftar riwayat hidup/Curicullum Vitae 

9. Melampirkan Fotokopi tanda pengenal (KTP, SIM, Paspor) 

10. Melampirkan Pasfoto ukuran 2x3 dan 3x4 berwarna masing-masing 4 lembar 

11. Melampirkan tentatif judul penelitian tesis 

12. Fotokopi TOEFL terakhir dari Lembaga resmi ataupun dari Pusat Bahasa 

Universitas Medan Area dengan skor minimal 450 

13. Melampirkan fotokopi biaya pendaftaran 

14. Melampirkan nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau TPA UMA. 
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6.2.2. Tes Potensi Akademik (TPA) dan Test of English as a Foreign 

Languange (TOEFL) 

TPA bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di biadang 

keilmuan atau akademis. TPA identik dengan test GRE (Graduate Record 

Examination) sebagai standar internasional. Secara nasional TPA merupakan 

standar test yang diselengarakan BAPPENAS. Soal TPA meliputi test verbal, test 

angka, dan test logika/ penalaran. Test berfungsi untuk menggambarkan 

kemampuan seseorang dibidang kata dan bahasa. Test ini meliputi tes sinonim 

(persamaan kata), tes antonim (lawan kata), test padanan hubungan kata dan tes 

pengelompokan kata. 

Test angka berfungsi mengukur kemmpuan seseorang di bidang angka dalam 

rangka berpikir terstruktur dan logis matematis. Test ini meliputi test aritmatika 

(hitungan), test seri angka, test seri huruf, tes logika angka dan test angka dalam 

cerita.  

Test logika berfungsi mengukur kemampuan sesorang dalam pemecahan 

permasalahan secara logis, test logika ini meliputi test logika namun test analisis 

pernyataan dan kesimpulan (silogisma), tes logika cerita dan test logika diagram. 

Penyelenggara TPA adalah Biro Konsultasi Psikologi Universitas Medan Area 

dengan nilai minimal 200. 

TOEFL dilaksanakan dengan tujuan unuk mengetahui kemampuan mahasiswa 

dalam berbahasa Inggeris. Test terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu listening, 

structure/grammar dan vocabulary/reading. TOEFLdiselenggarakan oleh Pusat 

Bahasa Universitas Medan Area dan calon mahasiswa Pascasarjana harus memiliki 

nilai minimal 450. 

6.3. MATRIKULASI 

Sebelum perkuliahan semester I dimulai, program Pascasarjana menjadwalkan 

kegiatan matrikulasi bagi mahasiswa baru S2. Matrikulasi bagi mahasiswa yang 

disiplin ilmu yang diambil pada Strata 2 tidak sama dengan Strata 1, merupakan 

penyegaran (refreshing) agar teori-teori dasar yang pernah dipelajari pada 

perkuliahan Strata 1 menjadi aktual.Bagi mahasiswa yang disiplin ilmu yang 

diambil pada Strata 1 berbeda dengan yang diambil pada Strata 2 matrikulasi 

dimaksudkan untuk pembekalan dasar-dasar ilmu. 

Selain itu, matrikulasi merupakan penyetaraan dari berbagai latar belakang ilmu 

calon mahasiswa baru sehingga bisa mengikuti perkuliahan dengan tingkat 

pemahaman yang relatif sama. 
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Matrikulasi pada Program Pascasarjana UMA dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Matrikulasi wajib diikuti bagi mahasiswa yang lebih dari 3 tahun 

menyelesaikan jenjang pendidikan S1 atau program studinya tidak linier 

antara S1 dengan S2. Matrikulasi boleh tidak diikuti bagi mahasiswa yang 

baru lulus (fresh graduate) dan program studinya linier antara S1 dan S2. 

2. Matrikulasi dilaksanakan sebelum berlangsungnya perkuliahan semester 

satu. 

3. Masing-masing Program Studi membuat jadwal perkuliahan matrikulasi. 

4. Matrikulasi berlangsung antara 4-6 minggu dengan jumlah tatap muka 

perkuliahan minimal 4 kali per mata kuliah. 

5. Kuliah matrikulasi disampaikan oleh Dosen Program Pascasarjana UMA. 

6. Kehadiran mahasiswa mengikuti matrikulasi minimal 70%. Bagi mahasiswa 

yang kurang kehadirannya dari 70% dibebankan tugas-tugas terstruktur oleh 

Dosen Pengampu mata kuliah atau mengikuti matrikulasi pada tahun 

berikutnya. 

7. Matrikulasi tidak memiliki beban SKS (Beban SKS = 0). 

8. Pada akhir matrikulasi dilakukan test untuk kelulusan 

9. Mahasiswa yang lulus matrikulasi diberi sertifikat matrikulasi yang 

merupakan syarat mengikuti ujian tesis. 

10. Pembiayaan matrikulasi termasuk didalam biaya pendaftaran. 

DAFTAR MATA KULIAH MATRIKULASI 

Magister Administrasi Publik (MAP) Magister Agribisnis (MA) 

1. Bahasa Inggris 1. Bahasa Inggris 

2. Filsafat Ilmu 2. Filsafat Ilmu 

3. Teori Administrasi dan 
Manajemen 

3. Metode Penelitian 

4. Sistem Politik Indonesia 4. Statistik 

5. Teknologi Informasi 5. Manajemen Agribisnis 

6. Pengantar Statistik 6. Ekonomi Makro 

    7. Ekonomi Mikro 

 
Magister Hukum (MH) Magister Psikologi (MPsi) 

1. Filsafat Ilmu 1. Filsafat Ilmu 

2. Dasar-dasar Ilmu Hukum 2. Metode Penelitian 

3. Hukum Dalam Tren Globalisasi 3. Teori Psikologi 

4. Hukum dan Aktivitas Bisnis 4. Psikologi Pendidikan 

5. Hukum Perjanjian 5. Psikologi Industri dan Organisasi 

6. Hukum Ketatanegaraan     
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6.4. PERKULIAHAN 

6.4.1. Jadwal Perkuliahan 

Jadwal perkuliahan pada tiap semester mengacu pada kalender akademik. Pada 

tiap semesternya program studi mengeluarkan jadwal kuliah yang dibagikan pada 

mahasiswa dan ditempelkan pada papan pengumuman. Jadwal kuliah memuat 

kode mata kuliah, mata kuliah, waktu perkuliahan, dan tim dosen.Perkuliahan 

dengan bobot 2 sks (Satuan Kredit Semester) berlangsung dalam waktu 100 menit 

sedangkan yang berbobot 3 sks berlangsung dalam waktu150 menit.Setiap mata 

kuliah diasuh oleh 2-3 staf pengajar berupa team teaching disesuaikan dengan 

kebutuhan akan materi yang diajarkan.website. Jadwal perkuliahan dapat diakses 

oleh mahasiswa melalui website Program Pascasarjana, group media sosial dari 

masing-masing Program Studi, dan running text (monitor) yang ada di kantor 

Program Pascarajana. 

6.4.2. Kartu Rencana Studi (KRS) 

Kartu Rencana Studi berbentuk form dibagikan kepada mahasiswa pada awal 

semester. KRS yang telah disetujui disimpan sebagai arsip akademik.Program 

Pascasarjana Universitas Medan Area menerapkan paket perkuliahan tiap 

semesternya dengan beban studi antara 12-14 sks tiap semesternya. 

6.4.3. Kartu Hasil Studi (KHS) 

Kartu Hasil Studi berbentuk form dibagikan kepada mahasiswa segera setelah 

hasil ujian dari dosen diperoleh pihak Program Studi. Nilai Indeks Prestasi yang 

diperoleh pada semester satu menjadi acuan untuk menetapkan beban kredit yang 

bisa diambil pada semester dua demikian seterusnya. Kartu hasil studi 

dikeluarkan oleh masing-masing program studi dan ditandatangani oleh Wakil 

Direktur Bidang Akademik. 

6.4.4. Daftar Hadir Perkuliahan 

Setiap kali perkuliahan diedarkan blanko absensi untuk ditandatangani 

mahasiswa, jumlah kehadiran menjadi prasyarat untuk mengikuti ujian mid dan 

akhir semester, minimal 70 % dari jumlah tatap muka perkuliahan wajib dihadiri 

mahasiswa. Dosen berhak memberikan tugas terstruktur bagi mahasiswa yang 

jumlah kehadirannya kurang dari 70 %. Jumlah kehadiran mahasiswa menjadi 

pertimbangan bagi dosen dalam pemberian nilai akhir mata kuliah. 

6.4.5. Izin Kuliah 

Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena sakit diwajibkan 

membuat permohonan izin dilengkapi surat keterangan sakit oleh 

dokter.Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan karena mengikuti 
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kursus/pelatihan jabatan dan perjalanan dinas dari kantor diwajibkan untuk 

membuat permohonan izin dilengkapi dengan fotocopy surat tugas. 

6.5. MAHASISWA AKTIF 

Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang secara teratur mengikuti kegiatan 

akademis (kuliah, ujian) serta secara tepat waktu membayar kewajiban uang 

kuliah, uang SKS dan biaya lainnya. 

6.5.1. Kartu Mahasiswa 

Kartu mahasiswa merupakan kartu identitas yang dikeluarkan Program 

Pascasarjana UMA bagi mahasiswa baru dan hanya diberikan bagi mahasiswa aktif 

yakni mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa dan memenuhi kewajibannya. 

Kartu ini memuat nama, tempat tanggal lahir, alamat, masa berlaku kartu dan 

ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana. 

6.5.2. Registrasi Ulang 

Registrasi ulang/herregistrasi diwajibkan bagi mahasiswa pada awal tahun ajaran 

berjalan dengan mengisi formulir registrasi ulang pada masing-masing program 

studi dan melakukan pembayaran uang kuliah sks dan uang SPP semester berjalan. 

Batas herregistrasi ditentukan oleh Direktur setiap awal semester. 

6.5.3. Beban dan Masa Studi 

Beban studi sebanyak 42-45 sks, dijadwalkan untuk empat semester dan atau 

selama-lamanya 8 semester termasuk penyusunan tesis. 

6.5.4. Cuti Akademik dan Drop Out 

Mahasiswa Program Pascasarjana dapat mengambil cuti akademik setelah aktif 

dua semester dalam kegiatan akademik. Cuti akademik bisa berlangsung selama 

dua semester dan tidak berturut-turut. Permohonan cuti akademik diajukan 

kepada Direktur Program Pascasarjana dengan tembusan kepada Ketua Program 

Studi.Masa cuti akademik yang berlangsung lebih dari 2 (dua) semester berturut-

turut dihitung sebagai bagian masa studi sehingga bila masa studi melewati 8 

semester mahasiswa dinyatakan drop out (DO). Surat keputusan DO dikeluarkan 

oleh Direktur Pascasarjana dan disampaikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan serta tembusannya disampaikan pada Ketua Program Studi. 
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6.5.5. Peraturan Akademik 

Berdasarkan Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area 

Nomor: 465/D/PPS-UMA/AK/2007 tentang Peningkatan Kualitas Proses Belajar 

Mengajar tertanggal 6 Oktober 2007, yaitu ”Perkuliahan harus diikuti mahasiswa 

minimal 70% kehadiran bila kurang maka perlu perlakuan khusus”, seperti : 

1. Kehadiran mahasiswa 61%-70% wajib diberikan tugas berupa books report 

dan paper, serta kegiatan ilmiah lain. 

2. Kehadiran mahasiswa 50%-60% wajib kuliah kembali (kuliah khusus). 

3. Kehadiran mahasiswa kurang dari 50% maka tidak diberikan nilai atau 

dianggap gagal mengikuti perkuliahan. 

6.5.5.1. Jumlah Kehadiran/Partisipasi Mahasiswa 

6.5.5.2. Persyaratan Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan 

Ujian Komprehensif/Tesis 

a. Syarat Seminar Proposal Tesis 

1. Mengisi formulir Pengajuan Seminar Proposal 

2. Melampirkan draf Proposal Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing I 

dan II. 

3. Buku Bimbingan Tesis harus ditandatangani oleh Pembimbing I dan II. 

4. Melunasi uang kuliah semester berjalan. 

5. Membayar uang seminar proposal tesis 2 (dua) minggu sebelum 

pelaksanaan seminar dimulai. 

6. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian. 

7. Telah menghadiri kegiatan seminar proposal tesis di program studinya 

minimal 5 kali. 

8. Mempersiapkan bahan presentasi seminar. 

b. Syarat Seminar Hasil 

1. Mengisi formulir pengajuan Seminar Hasil 

2. Melampirkan draf seminar hasil yang telah di setujui oleh Pembimbing I 

dan II. 

3. Buku Bimbingan Tesis harus ditandatangani oleh Pembimbing I dan II. 

4. Melunasi uang kuliah semester berjalan. 

5. Membayar uang seminar hasil tesis 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan 

seminar dimulai. 

6. Telah mengikuti kegiatan seminar hasil di Program Studinya minimal 3 

(tiga) kali. 

c. Syarat Ujian Komprehensif/Tesis 

1. Telah lulus semua mata kuliah yang ditentukan oleh program studi 
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2. Mengisi formulir pengajuan Ujian Komprehensif/Tesis 

3. Melampirkan draf Tesis yang telah disetujui oleh Pembimbing I dan 

pembimbing II sebanyak 6 eksemplar. 

4. Buku Bimbingan Tesis harus ditandatangani oleh Pembimbing I dan II 

dan diserahkan ke Ketua Program Studi. 

5. Melakukan bimbingan minimal 5 kali yang tercatat pada buku bimbingan 

Tesis. 

6. Melampirkan Surat Pengantar Riset 

7. Melampirkan Surat Keterangan telah selesai riset dari tempat riset. 

8. Melunasi uang kuliah semester berjalan. 

9. Membayar uang ujian komprehensif/Tesis 2 (dua) minggu sebelum 

pelaksanaan ujian dilaksanakan. 

10. Melampirkan pas foto 4 x 6 sebanyak 10 lembar (hitam putih) 

11. Melampirkan pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar (warna) 

12. Pelaksanaan seminar hasil dilaksanakan paling cepat 1 (satu) bulan 

setelah seminar proposal penelitian tesis, sedangkan pelaksanaan ujian 

tesis paling cepat 2 (dua) minggu setelah seminar hasil, hal ini dietapkan 

berdasarkan SK Direktur Program Pascasarjana-UMA Nomor 

1387/D/PPS-UMA/SK/AK/2012. 

6.5.6. Pembimbingan Tesis 

1. Mahasiswa mengkonsultasikan proposal tesis kepada  Pembimbing I dan II 
sampai disetujui untuk diseminarkan. 

2. Pembimbing  I  dan  II  memberikan  persetujuan  pada  halaman lembar 
pengesahan proposal tesis yang akan diseminarkan. 

3. Mahasiswa mengajukan permohonan seminar proposal kepada Ketua 
Program Studi dan melakukan koordinasi dengan bagian tata usaha untuk 
menentukan waktu pelaksanaan. 

4. Mahasiswa mengkonsultasikan proposal hasil seminar dengan PembimbingI 
dan II untukmendapatkanpersetujuanmelaksanakan penelitian. 

5. Batas waktu antara seminar proposal dengan ujian tesis maksimal 3 bulan. 
6. Mahasiswa mengkonsultasikan laporan hasil penelitian kepada Pembimbing 

I dan II sampai siap untuk diujikan. 
7. Mahasiswa diwajibkan mengkonsultasikan perbaikan hasil ujian tesis yang 

disarankan oleh Tim Penguji kepada Pembimbing I dan II. 
8. KetuaProgramStudidapatmelakukanpenggantianpembimbing tesis 

berdasarkanpadapertimbangan-pertimbangan tertentu dan selanjutnya 
diteruskan ke Direktur untuk diterbitkan SK. 

9. DalamprosespembimbinganTesismahasiswadiwajibkan menggunakan Buku 
Konsultasi Tesis. 

10. Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan ejaan yang 
disempurnakan dan sesuai dengan aturn yang berlaku yang ditetapkan di 
dalam Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Progran Pascasarjana UMA. 
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6.6. MAHASISWA NON AKTIF 

Mahasiswa Non-Aktif dibedakan dalam 2 (dua) kategori: 

1. Kategori Pertama yaitu mahasiswa yang tidak aktif pada semester II sampai 
IV dan dinon-aktifkan karena mahasiswa yang bersangkutan tidak membayar 
uang SPP & SKS, serta tidak aktif dalam kegiatan perkuliahan atau kegiatan 
akademik lainnya. 

2. Kategori Kedua yaitu  mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliah 
tetapi tidak aktif pada semester V hingga semester VIII dinon-aktifkan, karena 
tidak dalam penelitian tesis tidak membayar uang SPP semester V dan 
seterusnya. 

Bagi mahasiswa Non-Aktif Kategori Pertama, jika hendak aktif kembali 

diwajibkan: 

1. Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Medan Area. 

2. Membayar uang cuti pada tiap semester yang tidak aktif. 
3. Membayar uang SPP & SKS serta kewajiban pembayaran lainnya sesuai tahun 

berjalan. 
4. Aktif kembali mengikuti perkuliahan sesuai peraturan. 

Bagi mahasiswa Non-Aktif Kategori Kedua, jika hendak aktif kembali diwajibkan: 

1. Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Direktur Program 
Pascasarjana Universitas Medan Area. 

2. Membayar uang SPP semester V dan seterusnya sampai batas aktif serta 
kewajiban pembayaran lain sesuai tahun berjalan. 

3. Aktif kembali mengikuti penelitian tesis (seminar proposal/ seminar 
hasil/ujian tesis) di bawah bimbingan komisi pembimbing. 

4. Membayar uang cuti pada setiap semester yang tidak aktif. 

6.7. BENTUK UJIAN 

Bentuk ujian dapat berupa ujian tertulis dengan model pertanyaan mengisi, 

memilih. Sifat ujian bisa berupa ujian tutup buku, ataupun ujian buka buku (open 

book).Bentuk ujian bisa berupa ”take home essay” berupa penugasan untuk 
menjawab serangkaian pertanyaan atau membuat essay dengan batas waktu yang 

ditentukan. 

6.7.1. Ujian Tengah Semester (UTS) 

Ujian Tengah Semester (Ujian Mid Semester) dilaksanakan setelah perkuliahan 

berjalan minimal 6 kali pertemuan tatap muka. Ujian mid semester  dijadwalkan 

program studi dan diinformasikan langsung pada mahasiswa dan melalui papan 

pengumuman.Ujian Mid Semester berlangsung sesuai jadwal kuliah, dan diawasi 

langsung oleh pengawas ujian atau program studi. Ujian Mid Semester ini 

dilaksanakan sebagai evaluasi perkuliahan yang telah berlangsung. 
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6.7.2. Ujian Akhir Semester (UAS) 

Ujian akhir semester dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan minimal 12 kali 

pertemuan tatap muka. Ujian akhir semester dijadwalkan program studi dan 

diinformasikan langsung pada mahasiswa dan melalui papan pengumuman.Ujian 

akhir semester berlangsung sesuai jadwal kuliah, dan dilaksanakan sebagai 

evaluasi perkuliahan yang telah berlangsung. 

6.7.3. Ujian Susulan 

Ujian Susulan adalah yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti 

UTS atau UAS suatu mata kuliah dalam Masa UTS atau Masa UAS karena sakit atau 

alasan lain yang dapat diterima. Masa Ujian Susulan lamanya 4 hari kerja, 

diselenggarakan setelah Masa UAS. Permohonan untuk mengikuti ujian susulan 

diajukan kepada Wakil Direktur Bidang Akademik secara tertulis selambat-

lambatnya 12 hari kerja setelah UTS atau UAS mata kuliah tersebut dilaksanakan. 

Izin mengikuti ujian susulan didasarkan pada pemenuhan persyaratan 

administrasi, pertimbangan atas alasan yang diajukan mahasiswa. Bagi mahasiswa 

yang mengikuti ujian susulan dibebankan biaya ujian susulan sebesar Rp. 

100,000,- per mata kuliah. 

6.8. NILAI TRANSKRIP SEMENTARA 

Pada akhir perkuliahan semester 3 program studi menerbitkan nilai transkrip 

sementara yang berisikan nilai-nilai yang telah diperoleh dari semester 1 (satu) 

sampai 3 (tiga). Transkrip sementara dimaksudkan sebagai input 

dalammempertimbangkan nilai kelulusan mahasiswa pada ujian tesis dan sebagai 

bahan untuk pembuktian nilai transkrip tetap untuk ijazah. 

6.9. TESIS 

Tesis adalah karya ilmiah tertulis yang disusun oleh mahasiswa secara individual 

berdasarkan hasil penelitian dan harus dipertahankan dalam ujian tesis. Proses 

penyelesaian Tesis sangat tergantung pada inisiatif mahasiswa. Mahasiswa 

memilih sendiri topik penelitian, dan mengusulkan nama dosen pembimbing 

kepada Ketua Program Studi. Ketua Program dapat menolak usulan mahasiswa 

bila dipandang kurang ada kesesuaian antara keahlian calon pembimbing dengan 

materi yang dibahas pada tesis. Program Pascasarjana pada dasarnya hanya 

mengukuhkan persetujuan Ketua Program, kecuali bila calon pembimbing yang 

diusulkan ternyata sudah mempunyai tugas membimbing dalam jumlah yang 

berlebihan. 

Pada dasarnya setiap tesis dibimbing oleh dua dosen pembimbing dengan keahlian 

yang sesuai dengan topik tesis. Pembimbing I dan Pembimbing II adalah dosen 

yang bertugas membantu Pembimbing Utama dalam proses bimbingan tesis, 
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sedangkan Pembimbing II adalah dosen pembimbing yang memiliki keahlian 

khusus (yang berbeda dengan keahlian Pembimbing Iyang juga diperlukan oleh 

mahasiswa untuk menyelesaikan tesisnya. 

Proses bimbingan tesis dicatat dalam formulir bimbingan tesis. Catatan bimbingan 

tesis dihitung mulai dari tanggal pertama kali mahasiswa menempuh tesis sampai 

dengan tanggal pembimbing menandatangani tesis sebagai persetujuan bagi tesis 

untuk disidangkan. Bila dalam satu semester mahasiswa tidak berhasil 

menyelesaikan tesisnya, maka penyelesaian tesis dapat dilakukan setelah 

mahasiswa membayar biaya satu semester (diatas semester V) sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

Sebagai upaya penjaminan kualitas tesis, mahasiswa penyusun tesis harus melalui 

tahapan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Tesis. 

6.9.1. Seminar Proposal Penelitian Tesis 

Pada awal penyusunan tesis, mahasiswa diwajibkan mempresentasikan proposal 

penelitian tesis dalam Seminar Proposal Penelitian Tesis. Dalam seminar ini, latar 

belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian 

yang dipilih dikritisi atau diberi masukan oleh peserta seminar dan Komisi 

Pembimbing tesis sehingga mahasiswa dapat menyempurnakan rancangan 

penelitiannya. Isi dari Rancangan Penelitian adalah masalah penelitian dengan 

latar belakangnya, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, daftar 

literatur, dan jadwal penyelesaian tesis. Bila alat pengumpul data berupa 

kuesioner yang akan digunakan, maka kuesioner tersebut dilampirkan dan ikut 

dibahas. 

Dalam seminar ini Komisi pembimbing tesis menitikberatkan komentar pada 

kedalaman analisis dan kesesuaian antara masalah yang diteliti, metode yang 

dipilih, hasil penelitian dan kesimpulan serta saran yang diberikan. Hasil seminar 

adalah pernyataan dari Komisi Pembimbing Tesis tentang layak tidaknya rencana 

penelitian tersebut dilanjutkan dalam bentuk penelitian dan laporan ilmiah 

berupa tesis. Bilamana Komisi Pembimbing Tesis berpendapat bahwa tesis belum 

memenuhi syarat, maka mahasiswa harus memperbaikinya sampai disetujui oleh 

Komisi Pembimbing. 

6.9.2. Seminar Hasil 

Setelah penelitian selesai, mahasiswa diwajibkan mempersentasikan hasil 

penelitiannya. dalam seminar hasil penelitian dikritisi/diberi masukan oleh 

peserta seminar dan komisi pembimbing meliputi aspek kesesuaian antara hasil 

penelitian dengan latar belakang masalah, tujuan dan hipotesis serta kesesuaian 

antara hasil penelitian dengan metode analisis. Apabila belum tercapai kesesuaian 
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di atas, mahasiswa diwajibkan memperbaiki tulisan penelitian tesisnya dengan 

bimbingan komisi pembimbing hingga disetujui oleh komisi pembimbing untuk 

diujikan dalam ujian tesis yang bersifat komprehensif. 

6.9.3. Ujian Tesis 

Akhir studi ditandai dengan mahasiswa mempertahankan tesis dalam sebuah 

sidang di hadapan seluruh anggota Komisi PembimbingTesis. Syarat untuk dapat 

mengikuti sidang tesis: 

1. Telah lulus semua mata kuliah, kecuali tesis, dengan IPK minimum 2,75 dan 

tidak ada nilai D;  

2. Telah menyelesaikan tesis hingga siap untuk disidangkan yang dibuktikan 

dengan menyerahkan lembar persetujuan sidang yang telah ditandatangani 

oleh tim pembimbing. 

Pada saat mengajukan permohonan Ujian Tesis, mahasiswa harus mengisi Data 

Peserta Ujian Tesis dan menyerahkan lampiran-lampiran yang dibutuhkan, antara 

lain 1 eksemplar draft Tesis dan soft copy dalam bentuk CD, dalam format Microsoft 

Word dan naskah artikel ilmiah. Sidang Tesis dapat diselenggarakan paling cepat 

5 hari kerja setelah permohonan penjadwalan sidang tesis diterima Program Studi. 

Bilamana seorang mahasiswa dinyatakan gagal mempertahankan tesisnya dalam 

sidang tesis, maka mahasiswa tersebut diberi kesempatan kedua. Sidang ulangan 

dapat diselenggarakan paling cepat satu bulan setelah sidang yang pertama, dan 

sebelum masa studi mahasiswa tersebut berakhir. Bila mahasiswa gagal dalam 

sidang tesis ulangan, dan mahasiswa belum melewati batas akhir masa studi, 

topik/tema tesis harus diganti dan mahasiswa harus mendaftarkan kesertaannya 

untuk mata kuliah tesis dengan beban studi 6 SKS. Setelah sidang, mahasiswa 

wajib menyerahkan 3 buku tesis hard copy berwarna orange yang sudah 

ditandatangani seluruh anggota Komisi Tesis dan soft copy dalam bentuk CD. Jika 

isi Tesis mengalami perubahan setelah sidang, maka penyerahan hard copy harus 

disertakan soft copy hasil perbaikan. 

6.10. GELAR MAGISTER 

Gelar akademik diberikan kepada mahasiswa yang sudah lulus program Strata Dua 

(S2) sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik 

Indonesia Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan 

Tinggi yaitu bahwa ”Penggunaan gelar akademik Sarjana dan Magister 

ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan dengan 

mencantumkan huruf S., untuk Sarjana dan huruf M., untuk Magister disertai 

singkatan nama kelompok bidang keahlian”. 
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6.10.2. Ijazah 

1. Format Ijazah diatur tersendiri sesuai peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Syarat-syarat untuk memperoleh Ijazah adalah: 

a. Telah lulus semua mata kuliah yang diprogramkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.    

b. Telah lulus ujian Tesis/Magister 

c. Telah memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku di Program 

Pascasarjana Universitas Medan Area. 

d. Tercantum dalam daftar peserta wisuda Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area. 

e. Menunjukkan bukti  pembayaran uang Ijazah dan Transkrip  serta  uang 

Wisuda. 

3. Penerbitan Ijazah dilaksanakan oleh Universitas Medan Area sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

4. Ijazah Magister ditandatangani oleh Direktur Program Pascasarjana dan 

Rektor UMA. 

5. Di dalam Ijazah Magister yang dikeluarkan oleh Universitas dibuat nama 

Program Studi. 

6. Pada Ijazah tersebut dicantumkan tanggal lulus, NPM, nomor Ijazah, tahun 

terbitan Ijazah. 

7. Pemegang Ijazah Magister yang dikeluarkan oleh Universitas Medan Area 

berhak menggunakan gelar magister sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

8. Persyaratan untuk penerbitan/pembuatan Ijazah sebagai berikut: 

a. Foto copy Ijazah Strata Satu (S1) dari PTS/PTN asal, yang dilegalisir oleh 

yang berwenang. 

b. Pasphoto hitam putih terbaru 4 x 6 sebanyak 10 lembar (kemeja blus 

putih, telinga harus  nampak  dan  tidak dibenarkan pasfoto kilat). 

c. Foto copy berita acara ujian skripsi rangkap 2. 

d. Bagi mahasiswa yang mengganti nama harus menyertakan bukti tanda 

pengesahan nama yang disyahkan oleh instansi yang berwenang. 

6.10.3. Wisuda 

Wisuda dilakukan bersamaan dengan wisuda lulusan program sarjana dalam 

Upacara Wisuda Universitas yang biasanya dilakukan 2 periode dalam satu tahun 

akademik sesuai dengan keputusan Rektor. 
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6.11. TATA TERTIB MAHASISWA 

6.11.1. Hak Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Medan Area 

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung  jawab untuk 

menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku 

dalam lingkungan akademik. 

2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan  bidang akademik sesuai 

dengan minat,  bakat dan kemampuan. 

3. Memanfaatkan  fasilitas  perguruan tinggi  dalam  rangka kelancaran proses 

belajar mengajar. 

4. Mendapat  bimbingan  dari dosen yang  bertanggung  jawab atas program 

studi yang diikutinya serta hasil  belajarnya.                    

5. Memperoleh  layanan  informasi  yang  berkaitan dengan program studi yang 

diikutinya serta hasil belajarnya. 

6. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

7. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi 

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata 

cara kehidupan  bermasyarakat.  

8. Mengikuti semua kegiatan organisasi yang ada di Program Pascasarjana 

Universitas Medan Area. 

6.11.2. Kewajiban Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Medan Area 

1. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi  mahasiswa  

yang menerima beasiswa  dari  Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. 

2. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku. 

3. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan 

kampus. 

4. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi 

5. Menghormati  sesama  mahasiswa dan  unsur-unsur  civitas akademika 

lainnya. 

6. Menjaga kewibawaan dan nama baik Program Pascasarjana Universitas 

Medan Area. 

7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional, norma-norma agama dan  tata krama 

pergaulan yang berlaku  dalam  kehidupan masyarakat kampus dan 

masyarakat umum. 

8. Mematuhi norma-norma kampus termasuk berpakaian resmi kampus dan 

rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, baju ketat bagi wanita serta 

berpakaian dinas). Celana panjang dan kemeja merupakan pakaian resmi 

mahasiswa Pasacasarjana Universitas Medan Area.
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