
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor :  546/SK/R/UI/2005

Tentang

PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 263/SK/
R/UI/2004  tentang  Penyelenggaraan  Program  Doktor  di  Universitas  Indonesia, 
khususnya  Bab  VIII  pasal  20,  maka  dirasa  perlu  untuk  diatur  ketentuan  tentang 
penyelenggaraan  ujian  promosi  doktor  dalam  bentuk  Keputusan  Rektor  Universitas 
Indonesia;

  
Mengingat   : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 
Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan 
Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

4. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  152  Tahun  2000  tentang 
Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;

5. Keputusan   Majelis  Wali  Amanat  Universitas  Indonesia  Nomor  01/SK/MWA-
UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

6. Keputusan  Rektor  Universitas  Indonesia  Nomor  263/SK/R/UI/2004  tentang 
Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN  REKTOR  UNIVERSITAS  INDONESIA  TENTANG 
PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pertama       : Promosi Doktor diselenggarakan di dalam sidang terbuka; 
Kedua : Sidang  terbuka  dipimpin  oleh  Dekan/Ketua  Program  Pascasarjana  (Universitas 

Indonesia); 
Ketiga : Apabila Dekan/Ketua Program Pascasarjana (Universitas Indonesia) berhalangan, sidang 

dapat  dipimpin  oleh  seorang  pengganti  yang  ditetapkan  oleh  Dekan/Ketua  Program 
Pascasarjana (Universitas Indonesia);

Keempat : Pedoman  penyelenggaraan  ujian  promosi  doktor  di  Universitas  Indonesia  ditentukan 
dalam tatacara terlampir;

Kelima         : Dengan  tetap  memperhatikan  hakikat  dan  makna  kegiatan  akademik,  ujian 
diselenggarakan dalam suasana sederhana dan terbatas;

Keenam       : Beban pembiayaan untuk penyelenggaraan ujian Promosi Doktor dibebankan pada calon 
Doktor dan dapat dibantu oleh sumber dana lain yang sah;

Ketujuh        : Keputusan  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan  dengan  ketentuan  apabila  di 
kemudian  hari  terdapat  kekeliruan  akan  diadakan  perbaikan  sebagaimana  mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal  6 Oktober 2005
Rektor,



ttd
Usman Chatib Warsa
NIP 130 358 431



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:  546 /SK/R/UI/2005

TATACARA PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

PERSIAPAN

A. Hal-hal yang perlu dipersiapkan:
1. Duaja Universitas di sebelah kanan, duaja Fakultas/Program Pascasarjana di sebelah kiri panggung 

sebagai latar belakang (dengan rujukan posisi Ketua Sidang);
2. Ketua Sidang, duduk di tengah. 

- di sebelah kiri Ketua Sidang, Ketua Tim Penguji dan 
- di sebelah kanan Ketua Sidang, Promotor;
- Kopromotor beserta para penguji lainnya diatur sesuai dengan kondisi;

3. Di meja Ketua Sidang diletakkan mikrofon pendek, mikrofon saku/jepit, palu dan naskah teks yang 
akan dibacakan Ketua Sidang;

4. Mikrofon di mimbar untuk Calon Doktor;
5. Calon Doktor memakai pakaian sipil lengkap bagi pria dan memakai pakaian nasional bagi wanita, 
6. Pendamping Calon Doktor terdiri atas dua orang, memakai pakaian sipil lengkap bagi pria dan 

memakai pakaian nasional bagi wanita.

B. Tata urutan prosesi:
1. Ketua Sidang;
2. Promotor dan Kopromotor;
3. Tim Penguji.

C. Panitia  penyelenggara  siap  di  tempat  masing-masing  paling  lambat  45  (empat  puluh  lima)  menit 
sebelum acara dimulai;

D.  Pers, media cetak atau elektronik diberi undangan, tanda pengenal dan diminta datang paling lambat 
30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Pukul Petugas Uraian Kegiatan
00.00 Petugas Keamanan Siap mengatur kendaraan tamu

 Petugas Protokol Menyiapkan buku tamu di pintu ruang sidang

00.00 - 30 m Penerima tamu Tamu dipersilahkan masuk ke ruang 

Pelaksanaan   

00.00 - 55 m Pembawa Acara ”Hadirin undangan yang terhormat Tim Penguji akan 
menuju ruang sidang”

  Saat Tim Penguji memasuki ruang sidang:

 Pembawa Acara ”Tim Penguji memasuki ruang sidang”

  Tim Penguji menuju ke tempat duduk masing-masing yang 
telah disediakan, dan setelah semua sampai di  tempat

00.00 – 58 m Pembawa Acara ”Saudara Calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang”

  Calon Doktor serta pendampingnya memasuki ruang sidang 
langsung menuju ke mimbar dan memberi hormat kepada 
Ketua Sidang

00.00 – 60 m Pembawa Acara ”Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program 
studi ... ... ... ... .. ... ......................... ... dimulai”

00.00 – 61 m Ketua Sidang ”Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya 
buka”

  (mengetukkan palu sidang tiga kali) 



  ”Saudara Calon Doktor, Sidang Terbuka Promosi Doktor 
Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan 
mengajukan Saudara yang berjudul ............................ . ... ...  
”

00.00 – 62 m Ketua Sidang ”Selanjutnya saya persilahkan Saudara ... .... ... ....... sebagai 
Promotor untuk memulai acara ujian”

00.00 – 64 m Promotor ”Saudara Calon Doktor saya persilakan membacakan secara 
singkat ringkasan/inti dari disertasi Saudara selama lima 
belas menit”

  Calon Doktor membacakan uraian singkat disertasinya

 Calon Doktor ”Yang terhormat promotor ... ... ... ... ... , perkenankan saya 
membacakan ringkasan/inti dari disertasi saya sebagai 
berikut ... ... ... .... ”

  Setelah Calon Doktor selesai membacakan disertasinya, 
disediakan waktu 45 (empat tanya jawab

00.00 – 80 m Ketua Sidang ”Saya persilakan penyanggah pertama ... .... .  
mengemukakan pertanyaan/sanggahannya”

 Calon Doktor Menjawab pertanyaan/sanggahan dari penyanggah pertama. 
”Yth Prof/Doktor ...............” 

  Setelah Penyanggah pertama selesai.

 Ketua Sidang ”Saya persilakan penyanggah berikutnya ... … 
mengemukakan pertanyaan/sanggahannya”

 Calon Doktor Menjawab pertanyaan/sanggahan dari penyanggah 
berikutnya. ”Yth Prof/Doktor   ..........................”

  Demikian seterusnya sampai pada giliran penguji/ 
penyanggah terakhir.

  Setelah habis waktu ujian/ waktu untuk mengajukan 
pertanyaan/ sanggahan, pembawa acara menyatakan:

00.00 - 125 m Pembawa Acara ”Waktu habis, ujian telah selesai” [ waktu = 1 (satu) jam

00.00 - 126 m Ketua Sidang ”Ujian telah berakhir, izinkanlah saya mengadakan sidang 
tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang saya skors 
untuk beberapa saat” 

  (mengetukkan palu satu kali)
00.00 - 127 m Pembawa Acara ”Tim Penguji Promosi Doktor Universitas Indonesia 

meninggalkan ruang sidang, menuju ruang sidang tertutup”

  Setelah Tim Penguji meninggalkan ruangan, pembawa 
acara mengumumkan untuk menunggu sejenak kepada 
para hadirin, kemudian mengucapkan: 

00.00 - 130 m Pembawa Acara ”Calon Doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan 
ruang sidang” 

00.00 - 145 m Pembawa Acara ”Hadirin yang terhormat ujian promosi doktor akan 
dilanjutkan kembali”

  Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, 
pembawa acara membacakan:

 Pembawa Acara ”Tim Penguji memasuki ruang sidang”

 Pembawa Acara ”Saudara calon Doktor dipersilakan masuk ruang 
sidang”

00.00 - 151 m Ketua Sidang ”Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya 
buka kembali”

  (mengetukkan palu satu kali)

  Yudicium dibacakan oleh Ketua Sidang, Calon Doktor berdiri 
didepan Ketua Sidang.



00.00 - 152 m Ketua Sidang Calon Doktor Saudara ... ... ... ... ...  . 
Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan 
kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan Saudara 
atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami” 

  ”Promotor yang diketuai oleh ... ... ... ... ... telah 
menyampaikan keterangan mengenai pengembangan 
keahlian Saudara dan Ketua Program Studi telah 
melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan 
penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi  
Saudara ... .. ... ”

  ”Berdasarkan semua itu, Tim Penguji memutuskan untuk 
mengangkat Saudara ... ...... ... menjadi Doktor dalam 
program studi ... ..... dengan yudicium ... ... .. ”

  ”Saya persilakan Saudara Promotor ... ... ... ... Untuk 
menyampaikan sambutannya”

00.00 - 155 m Pembawa Acara ”Sambutan oleh Promotor”
00.00 - 156 m Promotor Sambutan promotor.

00.00 - 161 m Ketua Sidang Ketua sidang menyampaikan informasi tentang 
perkembangan program Doktor di fakultasnya.

  ”Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil  
dilaksanakan, dan dengan ini Sidang Terbuka Promosi  
Doktor Universitas Indonesia saya tutup” 

  (mengetukkan palu tiga kali)
00.00 - 163 m Pembawa Acara ”Tim Penguji meninggalkan ruang sidang”

  Sementara Tim Penguji bergerak meninggalkan ruang 
sidang dengan urutan seperti ketika memasuki ruang 
sidang, pembawa acara mengatakan:

00.00 - 165 m  ”Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk 
menyampaikan ucapan selamat kepada doktor baru”

  Doktor baru menuju tempat yang disediakan untuk 
menerima ucapan selamat

Penyelesaian   

00.00 – 166 m Panitia/Penerima tamu Mengatur tamu menuju undangan untuk acara pemberian 
ucapan selamat dan ramah tamah

00.00 - 210 m Petugas/Seksi 
Perlengkapan

Menyelesaikan pengemasan semua perlengkapan upacara

 Setelah semua petugas menyelesaikan  tugas masing-
masing, dapat meninggalkan ruang sidang

Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP 130 358 431


