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I. PROFIL SINGKAT PROGRAM STUDI  

Profil singkat 

Dengan mulai dilaksanakannya program Desentralisasi dan Otonomi Daerah tersebut 

pada tahun 2001, maka setiap daerah harus merumuskan, merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan daerahnya secara mandiri. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 

1999, Pemerintah Pusat mendelegasikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program pembangunan di 11 

sektor, yaitu (1) pekerjaan umum, (2) kesehatan, (3) pendidikan dan kebudayaan, (4) pertanian, 

(5) perhubungan, (6) industri dan perdagangan, (7) penanaman modal, (8) lingkungan hidup, 

(9) pertanahan, (10) koperasi, dan (11) tenaga kerja. 

Pelaksanaan Program Desentralisasi dan Otonomi Daerah menuntut adanya 

pemerintahan yang baik (good governance), yang dicirikan oleh adanya keterbukaan 

(transparancy), tanggap (responsiveness) dan bertangggung jawab (accountability). Guna 

mensukseskan pelaksanaan program pembangunan daerah dibutuhkan tenaga-tenaga 

manajemen tingkat puncak dan menengah yang terdiri atas Pimpinan daerah (Legislatif dan 

eksekutif), staff Lembaga Kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta aparatur 

Pemerintah Daerah, yang mampu berfikir dan bertindak strategik dalam menghadapi tantangan 

dan pengaruh globalisasi. 

Di era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, manajer Pembangunan Daerah tidak lagi 

menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan di daerahnya, 

tetapi mereka harus mampu menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk 

bersama-sama merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program-program 

pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, para manajer pembangunan tersebut diharapkan 

tidak lagi berjiwa birokrat, tetapi berjiwa manajer profesional.  

Lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan adalah salah 

satu faktor pendorong utama dalam percepatan kegiatan pembangunan. Melalui pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi, Institut Pertanian Bogor senantiasa berpastispasi aktif dalam 

pembangunan nasional dan daerah. Institut Pertanian Bogor berusaha memberikan kontribusi 

terbaik dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manajemen profesional dalam 

mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan otonomi daerah dan berkelanjutan nasional.  

Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumberdaya manusia yang profesional 

dalam manajemen pembanguan daerah, maka IPB sejak tahun 2002 telah menyelenggarakan 

Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (MPD) yang merupakan program magister 

(S2) pada sekolah Pascasarjana IPB. Program Studi MPD bertujuan membantu Pemerintah 

Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manajemen 

profesional guna mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi 

pembangunan daerah yang berdaya saing serta berkelanjutan.  

Program Studi MPD telah memperoleh predikat A (sangat baik) dari Badan Akreditasi 

Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 2017 untuk periode 2017-2022. Program 

Studi MPD telah menjalin kerjasama penyelengaraan pendidikan Magister Profesional MPD di 
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daerah dengan beberapa pemerintah daerah diantaranya Provinsi Riau, Provinsi Gorontalo, 

Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis dan Kota Riau). 

Tahun 2014 dan 2015 menjalin bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) Pusat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi (magister) bagi aparatur 

pemerintahan Pusat dan Daerah dengan program beasiswa State Accountability Revitalization 

(STAR).   

Visi  

“Menjadi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Manajemen Pembangunan Daerah yang 

Terkemuka di Asia Tenggara” 

Misi  

1. Menyelenggarakan Pendidikan Manajemen Pembangunan Daerah Bertaraf 

Internasional. 

2. Menyelenggarakan Kajian Yang Berkontribusi Dalam Pemecahan Masalah Dan 

Mendukung Pembangunan Daerah Berkelanjutan. 

3. Menghasilkan Lulusan Yang Memiliki Kemampuan Tatakelola Dan Merumuskan 

Kebijakan Pembangunan Daerah. 

TUJUAN PENDIDIKAN 

1. Menjadi Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan kajian yang berkontribusi dalam pemecahan masalah dan mendukung 

pembangunan daerah berkelanjutan. 

3. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tatakelola dan merumuskan 

kebijakan pembangunan daerah. 

PROFIL LULUSAN  

1. Perencana pembangunan daerah yang handal dalam memanfaatkan potensi 

sumberdaya daerah secara optimal dan berkelajutan  

2. Pelaksana pembangunan daerah yang memiliki integritas dalam menggerakkan 

pembangunan daerah secara inovatif, strategis dan berkelanjutan 

3. Perumus kebijakan yang berorientasi dalam pemecahan masalah-masalah 

pembangunan daerah secara partisipatif 



Program Studi Magister  
Manajemen Pembangunan Daerah 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen – Institut Pertanian 
Bogor 

4 

 

KOMPETENSI LULUSAN  

1. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kebijakan 

pembangunan daerah 

2. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dan 

stakeholders dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui kerjasama lintas 

kelembagaan 

3. Memiliki kemampuan mengembangkan kewirausahaan, merumuskan kebijakan yang 

implementatif dan strategis dalam memecahkan permasalahan pembangunan daerah 

serta mampu mendapat pengakuan di tingkat nasional dan internasional.  

PROGRAM LEARNING OUTCOME 

No Statement 

PLO 1 

Mampu menganalisis, mensintesis dan merancang kebijakan pembangunan 

daerah yang inovatif serta berkesinambungan sebagai bagian dari strategi 

pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional 

PLO 2 

Mampu menganalisis permasalahan pembangunan daerah melalui riset/kajian 

yang menghasilkan program unggulan pembangunan daerah yang berdampak 

terhadap nilai ekonomi, keuangan dan investasi 

PLO 3 

Mampu mengevaluasi, menganalisis dan mencari alternatif pemecahan masalah 

sumberdaya di daerah yang kompleks dan dinamis dalam mencapai tujuan 

pembangunan daerah secara efektif dan efisien 

PLO 4 

Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam memfasilitasi 

dan menginisiasi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan daerah 

lainnnya guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan 

PLO 5 
Mampu melaksanakan kegiatan operasional instansi pemerintah daerah yang 

efektif dan efisien serta beritegritas 

PLO 6 

Mampu mengambil keputusan dan bertindak strategik dalam mengelola program 

pembangunan sesuai dengan potensi sumberdaya di daerah secara optimal, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

LO 7 

Mampu mengelaborasikan kajian pembangunan daerah yang komprehensif yang 

memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat dan stakholder daerah yang 

diakui secara nasional dan internasional. 

LO 8 
Mampu menghasilkan gagasan dan karya inovatif dan aplikatif dalam 

pemanfaatan sumberdaya daerah secara optimal dan berkelajutan  

LO 9 
Mampu mengembangkan kerjasama daerah yang strategis untuk mencapai 

mensejahterakan masyarakat. 

  



Program Studi Magister  
Manajemen Pembangunan Daerah 
Fakultas Ekonomi dan Manajemen – Institut Pertanian 
Bogor 

5 

 

KURIKULUM DAN  

MATA KULIAH 
 

KURIKULUM 

Untuk setiap matakuliah, transfer pengetahuan akan dilakukan melalui kuliah dan 

pendalaman melalui praktikum. Secara garis besar program akan laksanakan dalam Empat 

tahap, sebagai berikut. 

1. Matrikulasi, bertujuan untuk menyamakan visi dan persepsi mahasiswa mengenai 

beberapa topik dasar yang menjadi landasan bagi kajian dan pengembangan selanjutnya 

2. Perkuliahan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa 

mengenai topik-topik yang berhubungan dengan bidang dan program pembangunan 

daerah (Waktu: 2 Semester). 

3. Seminar, merupakan pemaparan hasil pemikiran tentang topik-topik Pembangunan 

Daerah, termasuk presentasi hasil kunjungan akademik (academic visit).  

4. Tesis Pembangunan Daerah, merupakan tugas akhir bagi seorang mahasiswa MPD 

dimana ia melakukan kajian pembangunan daerah sesuai dengan minat atau bidang 

kerjanya (Waktu : mulai Semester 2). 
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CORE COMPETENCIES KURIKULUM MPD 2020 

Kualifikasi 

Mata Kuliah 
Mata Kuliah Kode Kredit 

Common Core 

Course (CC) 
Analisis Statistika STK511 3(2-1) 

Foundational 

Course 

Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Daerah MPD 506 2 (2-0) 

Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan MPD 603 2 (2-0) 

Perencanaan dan Pengelolaan Proyek Pembangunan ESL 552 3 (3-0) 

Academic Core 

Course 

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan MPD 507 2 (2-0) 

Metodologi Riset Pembangunan Daerah MPD 601 3 (3-0) 

Studi Lapang Tematik (Academik Visit) MPD 508 1 

In-depth 

Course (IC) 

Pembangunan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Daerah MPD 602 3 (3-0) 

Pajak dan Investasi Daerah MPD 604 3 (3-0) 

Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan Pembangunan 

Daerah 
MPD 505 3 (3-0) 

Enrichment 

Course (EC) 
Seminar PPS 590 1 

Tesis 

Kolokium MPD 605 1 

Proposal Tesis MPD 607 2 

Publikasi Ilmiah PPS 591 1 

Tesis MPD 608 6 

Ujian Tesis MPD 609 2 

Learning 

Hours (LH) 
Kapita Selekta Pembangunan Daerah MPD 509 - 

Jumlah SKS 39 

 

STRUKTUR KURIKULUM 

Periode Mata Kuliah Kode MK SKS 

Matrikulasi 

/Ganjil-Genap 

Teori Ekonomi Pembagunan Daerah MPD 501 2 (2-0) 

Metode Analisis untuk Pembangunan Daerah MPD 502 2 (2-0) 

Teori Pembangunan Daerah Berkelanjutan MPD 503 2 (2-0) 

Aplikasi Komputer Pembangunan Daerah MPD 504 2 (2-0) 

Semester 1 / Ganjil 

Analisis Statistika STK 511 3 (2-1) 

Perencanaan dan Pengelolaan Proyek Pembangunan ESL 552 3 (3-0) 

Perencanaan Tata Ruang dan Kebijakan Pembangunan 

Daerah 
MPD 505 3 (3-0) 

Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan Daerah MPD 506 2 (2-0) 
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Periode Mata Kuliah Kode MK SKS 

Semester 2  / 

Genap 

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan MPD 507 2 (2-0) 

Pembangunan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Daerah MPD 602 3 (3-0) 

Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan MPD 603 2 (2-0) 

Metodologi Riset Pembangunan Daerah MPD 601 3 (3-0) 

Semester 3  / 

Ganjil 

Studi Lapang Tematik MPD 508 1 

Pajak dan Investasi Daerah MPD 604 3 (3-0) 

Kolokium MPD 605 1 

Kapita Selekta Pembangunan Daerah MPD 509 - 

Proposal Tesis MPD 606 2 

Semester 4  / 

Genap 

Seminar PPS 590 1 

Publikasi Ilmiah  PPS 591 2 

Tesis MPD 608 6 

Ujian Tesis MPD 609 2 

Total SKS (tanpa Matrikulasi) 39 
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SILABUS MATA KULIAH 

A)  Matrikulasi 

Matakuliah ini bersifat non-kredit dan ditawarkan pada periode matrikulasi yang akan 

diselesaikan dalam masa dua bulan. Silabus dari keempat matakuliah tersebut adalah sebagai 

berikut: 

MPD 501 Teori Ekonomi Pembangunan Daerah 2 (2-0) 

Dosen :  1. Dr. Ir. Anna Fariyanti, MS 

  2. Dr. Ir. Wdiyastutik, M.Si  

Mencakup topik bahasan mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi meliputi: dasar-

dasar teori permintaan dan penawaran, keseimbangan pasar, serta beberapa struktur pasar. 

Makroekonomi mencakup: perhitungan pendapatan nasional, serta kebijakan fiskal dan 

moneter. 

MPD 502 Metode Analisis untuk Pembangunan Daerah 2 (2-0) 

Dosen :  1. Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MA.Ec 

  2. Dr. A. Faroby Falatehan, SP, M.E 

Pengenalan konsep-konsep dasar matematika dan statistika yang biasa digunakan dalam 

analisis ekonomi publik seperti analisis marginal, fungsi, persamaan bebas, persamaan 

terkendala, diferensial, integral, rataan, sebaran, ragam, pengambilan contoh, pengumpulan 

data, interpretasi dan pelaporan. 

MPD 503 Teori  Pembangunan Daerah Berkelanjutan 2 (2-0) 

Dosen :  1. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA 

  2. Dr. Ir. Himawan Hariyoga, M.Sc 

Pemanfaatan potensi dan sumberdaya daerah, need assessment, isu pertumbuhan dan 

pemanfaatan, kemiskinan dan kesempatan kerja, institusi lokal, transformasi ekonomi, 

perubahan sosial, dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari suatu kegiatan 

pembangunan daerah. 

MPD 504  Aplikasi Komputer untuk Pembangunan Daerah 3 (3-0) 

Dosen :  1. Dr. A. Faroby Falatehan, SP, ME  

  2. Adi Hadianto, SP, M.Si 

Pengenalan dan aplikasi perangkat lunak spread sheet (untuk database, tabulasi, grafik dan 

analisis statistik, teori sistem informasi manajemen untuk pembangunan daerah. 
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B) SEMESTER I 

ESL 552 Perencanaan dan Pengelolaan  Proyek Pembangunan 3 (3-0) 

Dosen :  Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec 

 Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS 

Proses perencanaan dan pengelolaan proyek pembangunan, desain dan analisis proyek, 

perencanaan proyek: studi kasus proyek, penilaian proyek, pengorganisasian dan pengelolaan 

proyek, pengintegrasian proyek dalam proses pembangunan daerah. 

 

MPD 505 Perencanaan Tataruang dan Kebijakan Pembangunan 

Daerah 
3 (3-0) 

Dosen :  Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr 

 Dr. Ir. Harianto, MS 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang pengertian human geography, konsep pengembangan 

tataruang suatu kabupaten/kota, aspek-aspek yang diperhatikan dalam pengembangan 

tataruang: fisik, ekonomi, sosial, keamanan, kenyamanan, keindahan dan keserasian 

lingkungan. Dalam perencanaan kebijakan dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi publik dalam 

hubungannya dengan aneka masalah dan isu utama yang dihadapi menjadi perhatian utama. 

Permalahan pembangunan yang sepenuhnya nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

masalah kemiskinan, ketimpangan pola distribusi pendapatan, pengangguran, pertumbuhan 

penduduk, kerusakan lingkungan dan stagnasi pembangunan di daerah-daerah pedesaan 

menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah. 

 

MPD 506 
Pengembangan Masyarakat dan  

Kelembagaan Daerah 
2 (2-0) 

Dosen :  Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS 

 Ir. Fredian Tony, MS  

Kelembagaan pembangunan dan tahapan pertumbuhan ekonomi daerah, kelembagaan 

pembangunan dan sustainabilitas sumberdaya daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan 

lokal dalam era otonomi daerah, pengembangan pola-pola jaringan kerjasama, kelembagaan 

usaha-usaha produktif yang berbasis komunitas.  
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SEMESTER II 

MPD 507 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan 2 (2-0) 

Dosen :  Dr. Ir. Lala M Kolopaking, MS 

 Prof. Dr. Ir. Parulian Huatgaol, M.Ec 

Prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, berbagai perspektif ekologi 

dalam penanggulangan berbagai masalah sumberdaya alam dan lingkungan, efek negatif 

(eksternalitas) dari pengeksploitasian sumberdaya alam, rancangan program dan kebijakan 

dalam penanganan masalah eksternalitas, hukum dan upaya pengendalian lingkungan.  

 

MPD 601 Metodologi Kajian Pembangunan Daerah 3 (3-0) 

Dosen : Prof. Dr. Ir, Yusman Syaukat, M.Ec 

 Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS 

 Ir. Fredian Tonny, MS 

Pemahaman tentang kajian pembangunan daerah, langkah-langkah pelaksanaan kajian terapan 

dengan penekanan pada pelaksanaan studi kasus, pemahaman dan aplikasi analisis data yang 

relevan dengan kegiatan perencanaan maupun evaluasi program pembangunan daerah, 

penulisan rencana kajian pembangunan daerah. Pada akhir periode, peserta melakukan seminar 

rencana kajiannya (kolokium).  

 

MPD 602 Pembangunan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan Daerah 3 (3-0) 

Dosen :  Prof. Dr. Ir. Yusman Syaukat, M.Ec 

 Dr. Ir. Ma’mun Sarma, MS, M.Ec 

 Dr. Ir. Lukman M Baga, MA.Ec 

 Dr. Sugeng Budi Harsono, M.Sc 

Identifikasi masalah dan potensi daerah, perumusan rencana pembangunan ekonomi lokal, 

implementasi kebijakan pembangunan ekonomi lokal interaksi pelaku pembangunan sektor 

publik dan sektor swasta, lokasi industri, struktur ruang dari daerah, dan kutub pertumbuhan. 

Lembaga pemerintah (pemda) perlu mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan 

(entrepreneurship) sehingga dapat mencari trobosan baru dalam mengembangkan protensi dan 

permasalah ekonomi dan pemberdayaan ekonomi lokal dan regional. 

 

MPD 603 Strategi Pembangunan Daerah Berkelanjutan 2 (2-0) 

Dosen :  Dr. Ir. Lukman M Baga, MA.Ec  

 Ir. Soebroto Hadisangondo, MS 

 

Mata kuliah ini mempelajari tentang Konsep manajemen strategik, pembangunan visi, 

keterkaitan antara visi, misi dan tujuan, perencanaan strategik dan perencanaan operasional, 

teknologi analisis SWOT, analisis kesenjangan, teknik mengatasi hambatan dalam manajemen 

strategik khususnya bagi sektor publik atau pemerintahaan dalam pengembangan kebijakan dan 

program-program pembangunan daerah yang terintergrasi pusat dan daerah. Dalam 

merumuskan strategi juga mempertimbangkan konsep-konsep: hak asasi manusia, perubahan 

struktur penduduk, analisis fertilisasi-mortaliasai, keternagakerjaan serta jaminan sosial 
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menjadi dasar kerangka pemikiran dalam menelaah dan merancang upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar rumusan program-program pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang 

terfokus kepada peningkatan sumberdaya manusia dengan pemenuhan kebutuhan dasar 

manusia, dan yang mampu memperbaiki pemenuhan kebutuhan dasar “lapisan tertinggal” 

(golongan miskin) masyarakat.  

 

SEMESTER III 

 

MPD 508 Studi Lapang Tematik 1 

Dosen :  Dr. A Faroby Falatehan, SP, ME 

Peserta secara individual diharuskan menulis dan mempresentasikan paper dengan tema/topik 

lanjutan dari seminar I diperkaya dengan hasil kunjungan lapang ke daerah yang sukses dalam 

pembangunan daerah. Studi lapang ini memiliki tema yang disepakati oleh mahasiswa dan 

Pengelola atau berdasarkan konsentrasi yang dipilih. Harapanya mahasiswa dapat memperoleh 

wawasan akan pembangunan daerah yang komprehensif.  

 

MPD 509  Kapita Selekta Pembangunan Daerah 0  

Dosen :  Pengelola Program Studi MPD IPB 

Kapita Selekta Pengembangan Daerah merupakan studi literatisi tentang pembangunan daerah 

baik konsep maupun aplikasinnya juga aspek sumberdaya alam dan pertumbuhan wilayah, 

kesenjangan antar daerah, program dan kebijakan pembangunan daerah. Studi Literasi ini 

membahas daerah-daerah yang berkembang maju, mandiri dan berdaya saing mejadi kekuatan 

utama dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa, serta memperkuat daya saing 

antar bangsa dengan mengutamakan nilai-nilai keutamaan dan budaya bangsa dan kaidah 

pembangunan yang berkelajutan. 

 

MPD 604 Pajak dan Investasi Daerah 3 (3-0) 

Dosen :  Dr. Ir. Dedi Budiman Hakim, MA.Ec 

 Prof. Dr. Muhammad Firadus, SP, M.Si 

Pemahaman tentang sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah seperti pajak dan retribusi. 

Dampak pajak terhadap kesejahteraan masyarakat, jenis-jenis pembiayaan daerah dan 

alternative sumber pembiayaan pembangunan seperti pinjaman pemerintah daerah dan 

konsekuensinya. Jenis-jenis investasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Mata 

kuliah ini juga menjelaskan metode analisis investasi sehingga diketahui investasi mana yang 

paling menguntungkan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah 

berkelanjutan. 

 

 

 

 

MPD 605  Kolokium 1  
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Mahasiswa mempresentasikan proposal kajiannya yang telah disiapkan selama mengikuti 

seminar I, seminar II dan matakuliah metodologi kajian pembangunan daerah. Tujuan dari 

kolokium adalah penguatan rencana kajian baik secara substansi maupun metodologi sehingga 

mahasiswa dapat melaksanakan kajian secara efektif dan efisien terkait dengan penyelesaian 

Tesis (Kajian Pembangunan Daerah). 
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Peserta melakukan kajian analisis terhadap suatu kasus di daerah tertentu. Dari kegiatan ini 

diharapkan peserta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, 

disertai dengan analisis input dan output dari solusi yang ditawarkannya. Kegiatan Tesis 

dibimbing oleh suatu Komisi Pembimbing, yang terdiri atas 2 orang, seorang Ketua dan seorang 

Anggota. 

 

PPS 590 Seminar 1 

Mahasiswa melakukan presentasi hasil penelitian Tesis atau kajian Pembangunan daerah yang 

telah dilakukan dan telah disepakati oleh komisi pemimbing. Mahasiswa berhak mengajukan 

seminar hasil penelitian apabila 1) materi yang akan diseminarkan telah disetujui oleh komisi 

pembimbing dengan menyerahkan form pengajuan seminar, 2) sudah menyelesaikan lunas 

SPP, 3) telah melengkapi dan menyarahkan kartu seminar (minimal 7 bukti kehadiran seminar 

di kelompok ilmunya, dan 2 kali di kelilmuan lainnya). 

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk seminar adalah sebagai berikut: 

1. Seminar dibagi atas empat kelompok yaitu: kelompok ilmu sosial & ekonomi, 

kelompok ilmu hewan, kelompok ilmu tumbuhan, kelompok ilmu keteknikan dan 

teknologi 

2. Setiap hadir di seminar, mahasiswa mengisi kartu seminar dan diparaf oleh panitia 

seminar sebagai bukti kehadiran 

3. Sebelum mahasiswa memberikan seminar, merka wajib menujukan kartu seminar 

dengan bukti hadir minimal 7 kali di kelompok ilmunya dan 2 kali di kelompok 

keilmuan lainnya, dan wajib mengikuti 1 kali kuliah umum pengantar seminar 

4. Tata tertib seminar yang terperinci dapat dibaca dalam buku panduan seminar SPs.  
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Tesis merupakan karya ilmiah hasil penelitian dari mahasiswa program pascasarjana tingkat 

magister (S2) untuk prasyarat memperoleh gelar magister. Peserta melakukan kajian analisis 

tentang Pembangunan daerah terkait perencanan, program atau kebijakan suatu kasus di daerah 

tertentu dan menghasilkan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, disertai 

dengan rekomendasi program atau kebijakan pembangunan daerah. 

 

MPD 609 Ujian Tesis 2 

Ujian akhir dilaksanakan setelah tesis Pembangunan Daerah sudah dianggap “layak” oleh 

pembimbing. Dalam ujian ini terdapat dua keputusan: (1) mahasiswa dinyatakan lulus–dengan 

atau tanpa perbaikan, atau (2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Apabila kondisi kedua terjadi, 

maka mahasiswa diminta untuk menuliskan ulang mengenai tesis pembangunan daerahnya. 


