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Program  Magister 
Ilmu Administrasi

TUJUAN
• Menghasilkan Doktor Ilmu Administrasi yang mampu 

meneliti dan mengembangkan ilmu administrasi sebagai 
pendekatan interdisiplin.

• Menghasilkan tenaga-tenaga peneliti tingkat doktoral yang 
mampu menganalisis dan memecahkan secara generative 
(teratur dan inovatif) masalah-masalah dalam bidang ilmu 
administrasi (publik, bisnis, fiskal) yang dinamis dan kompleks.

• Mampu menginterpretasikan kebijakan makro pemerintah 
dan kebijakan mikro organisasi dalam suatu tatanan sistem 
berfikir (system thinking) yang terpadu.

TUJUAN
• Menghasilkan Magister Ilmu Administrasi sesuai dengan 

peminatan masing-masing yang menguasai berbagai 
pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.

• Menghasilkan tenaga-tenaga peneliti tingkat Magister 
yang memahami teori dan metodologi Ilmu Administrasi 
sebagai pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, 
sehingga mereka sanggup mengembangkan teori dan 
penerapannya sesuai dengan peminatan masing-masing.

• Menghasilkan magister Ilmu Administrasi yang mampu 
menginterpretasikan kebijakan mikro organisasi (para 
pelaku ekonomi) dalam suatu tatanan sistem terpadu.

PERSYARATAN
Penerimaan calon mahasiswa Program Doktor 
didasarkan pada:
• Nilai TPA Universitas Indonesia (nilai minimum 550) 
• Nilai TOEFL (skor minimum 500) atau IELTS (skor minimum 

6.0) atau lulus ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh 
Universitas Indonesia.

• IPK yang diperoleh dijenjang pendidikan sebelumnya min-
imum 3,00 (dalam rentang 0 - 4,0).

• Hasil penilaian wawancara terkait dengan rencana riset 
yang akan dilakukan.

• Ketersediaan calon promotor yang memiliki kepakaran 
yang diminati calon mahasiswa.

UJIAN SELEKSI
• Tes Potensi Akademik (TPA) dan Bahasa Inggris.
• Wawancara proposal disertasi yang dilaksanakan setelah 

lulus ujian TPA dan Bahasa Inggris.

KURIKULUM
• Gelar  : Dr. 
• Beban Studi : 52 SKS 
• Masa Studi : 6-10 semester

INFORMASI LAIN
• Calon mahasiswa diwajibkan menyerahkan surat 

rekomendasi dari dua pemberi rekomendasi yang bergelar 
minimal Doktor dan proposal disertasi ringkas. 

• Format rekomendasi dan contoh proposal dapat dilihat 
di Sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Administrasi 
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. 

• Surat rekomendasi dan proposal dikumpulkan ke 
Sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Ilmu 
Administrasi Universitas Indonesia bersamaan dengan 
periode pendaftaran SIMAK UI.

• Mahasiswa yang berasal dari S2 di luar bidang Ilmu 
Administrasi atau berasal dari perguruan tinggi di luar 
negeri diwajibkan mengikuti matrikulasi berdasarkan 
review Program Studi.

• Calon  mahasiswa asing memiliki kemampuan berbahasa 
Indonesia yang memenuhi standar Universitas Indonesia.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
• Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni 

baru di dalam bidang ilmu administrasi (publik, bisnis, 
dan fiskal) melalui metodologi riset, hingga menghasilkan 
karya kreatif, original, dan teruji. 

• Memberikan kontribusi stratejik dalam memecahkan 
permasalahan bidang administrasi (publik, bisnis, dan 
fiskal) melalui pendekatan inter, multi, dan transdisiplin.

• Mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di 
bidang ilmu administrasi yang bermanfaat bagi ilmu 
pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta 
mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

PEMINATAN PROGRAM MAGISTER
• Administrasi dan Kebijakan Publik
• Administrasi dan Kebijakan Bisnis
• Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
• Administrasi dan Kebijakan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (PSDM) Sektor Publik
• Studi Pemerintahan Daerah
• Studi E-Government (Double Degree Program, 

bekerjasama dengan School of Government Victoria 
University of Wellington, New Zealand)

Program doktor di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas 
Indonesia dirancang untuk menyiapkan sumber daya 
manusia dengan kualifikasi mampu berpikir strategis, kritis, 
objektif, rasional, dan sistemik diberbagai aspek tata kelola 
organisasi, baik publik maupun bisnis, baik lokal, regional, 
nasional maupun internasional, serta profit maupun non 
profit. Lulusan Program Doktor Ilmu Administrasi adalah 
mereka yang mampu menyambungkan pengembangan Ilmu 
Administrasi di kancah nasional, regional, maupun global.

Program Magister di Uniersitas Indonesia bertujuan untuk 
menghasilkan lulusan yang beretika, berbudaya, mampu 
memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, mampu 
mengembangkan diri menjadi professional, serta memiliki 
kemampuan mengembangkan dan menerapkan khasanah 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

KURIKULUM
• Gelar  : M.A. (Magister Ilmu Administrasi)
• Beban Studi : 44 SKS (minimal) 
• Masa Studi : 4-6 semester



PERSYARATAN
• Calon mahasiswa Program Magister berasal dari lulusan 

Program Sarjana terakreditasi. 
• Penerimaan calon mahasiswa Program Magister 

didasarkan pada:
a. Nilai TPA (nilai minimum 500) atau GMAT (nilai minimum 

500) atau GRE (nilai minimum 500) yang masih berlaku.
b. Nilai institutional TOEFL (skor minimum 500) atau lulus 

ujian Bahasa Inggris yang diadakan oleh Universitas 
Indonesia.

c. IPK yang diperoleh dijenjang pendidikan sebelumnya 
minimum 2,75 (dalam rentang 0 - 4,0). 

PENDAFTARAN
http://penerimaan.ui.ac.id

Pendaftaran dilakukan secara online. Informasi mengenai 
masa pendaftaran, jadwal ujian, pengumuman, pilihan 
program studi, persyaratan lengkap, dan biaya pendidikan 
dapat dilihat di situs penerimaan UI.

CAPAIAN PEMBELAJARAN
Capaian pembelajaran pada Program Magister Ilmu 
Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi adalah:
• Mengembangkan pengetahuan organisasi dan 

memformulasikan alternatif kebijakan atau strategi 
untuk memecahkan permasalahan organisasi melalui 
pendekatan inter dan multidisipliner.

• Melakukan evaluasi kebijakan atau strategi organisasi. 
• Mengelola riset dan pengembangan keilmuan maupun 

aplikasi keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional atau 
internasional dalam bentuk publikasi pada jurnal ilmiah.

Kampus UI Salemba, Gedung Mardjono Reksodiputro Jl. 
Salemba Raya No.4 Jakarta 10430, Indonesia 

Kampus Cikini, Gedung Mochtar Lt. 3, Jl. Pegangsaan Timur 
No. 16 Jakarta (021-3141831) (021-3913606/07)

KEGIATAN PERKULIAHAN

BIAYA PENDIDIKAN

KET
PROGRAM MAGISTER PROGRAM 

DOKTORKELAS KHUSUS KELAS REGULER

Jadwal Senin-Jum’at
18.30-21.00

Senin-Jumát
13.00-18.00

Kamis-Jum’at
13.00-18.00

Tempat Kampus UI Cikini dan/ 
Salemba

Kampus UI Depok 
dan/Cikini

Kampus UI Depok 
dan/Cikini

PROGRAM BOP/TF DP/AF

Magister Rp. 15.000.000,00 Rp. 15.000.000,00

Magister (Double Degree )* Rp. 29.000.000,00 Rp. 15.000.000,00

Doktoral Rp. 17.000.000,00 Rp. 15.000.000,00

Untuk kelas reguler, khusus, dan double degree

CONTACT US

pascaadm@ui.ac.id

www.fia.ui.ac.id

@FIAUI

Fakultas Ilmu Administrasi UI

@humasfiaui

@Ilmuadministrasiui

S2 | S3

PROGRAM
PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

*Pembiayaan untuk kelas di New Zealand menyesuaikan dengan 
ketentuan dari School of Government Victoria University of Wellington 


