
KURIKULUM PROGRAM DOKTOR BIOLOGI 

 

1. Latar belakang, visi misi, tujuan  

Visi Program Doktor Biologi adalah “Menjadi pusat pendidikan doktor unggulan dan pusat 

pengembangan ilmu yang berorientasi pada konservasi hayati melalui upaya berupa eksplorasi, 

modeling dan perencanaan maupun Rekayasa Hayati pada tahun 2015” 

Sesuai dengan misi tersebut, Program Doktor Biologi memiliki misi untuk melayani masyarakat 
Indonesia dan umat manusia pada umumnya melalui program-program terbaik untuk: 

1. Menyelenggarakan program doktor yang berorientasi konservasi hayati 
2. Menyelenggarakan pendidikan program doktor berkualitas yang transparan, akuntabel, efisien 

dan efektif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi hayati 
3. Mengembangkan inovasi penelitian untuk menghasilkan ide baru yang dipublikasikan secara 

ilmiah dan/paten yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang hayati  
sesuai dengan orientasi dalam visi. 

Berdasarkan visi dan misi tersebut, PS S-3 Biologi memiliki tujuan antara lain: 

1. Menghasilkan doktor yang memiliki sudut pandang (kearifan) biologi dalam setiap aspek 
pemikirannya, mampu merancang dan menerapkan konsep biologi yang berorientasi pada 
konservasi untuk menjawab  permasalahan masyarakat. 

2. Menghasilkan doktor yang dapat mengembangkan peranan besar di bidang keahliannya, 
mampu menggali dan menemukan pengetahuan baru serta berpartisipasi aktif dalam 
mengembangkan ide-ide dan konsep-konsep biologi untuk memecahkan masalah di masyarakat. 

3. Menghasilkan doktor yang inovatif dan mampu mengorganisasi penelitian di bidang keahliannya 
dengan memberdayakan sumberdaya manusia dan fasilitas yang terkait dengan kegiatan 
penelitiannya. 

4. Menghasilkan doktor dengan profil akademik yang baik, menjunjung tinggi etika dan mampu 
bekerja sama dengan lingkungannya. 

2. Profil dan Kompetensi/CP Lulusan  

Perumusan ELO PDB 

Deskripsi Generik KKNI Level 9 ELO S-3 

• Mampu mengembangkan 
pengetahuan, teknologi, dan atau 
seni baru di dalam bidang 
keilmuannya atau praktek 
profesionalnya melalui riset, hingga 
menghasilkan karya kreatif, original, 
dan teruji.  

 

PLO 1. Menguasai prinsip keilmuan biologi 
moderen secara spesifik sesuai dengan masalah 
nyata di masyarakat yang dapat diakses  

PLO 2. Menguasai konsep teoritis atau aplikasinya 
melalui pendekataninter- multidisiplin dan/atau 
transdisipliner 

PLO 3. Mengembangkan filosofi keilmuan biologi 
modern, aplikasi teori disiplin ilmu yang relevan 
melalui pendekatan ilmiah secara inter-multi atau 



transdisipliner 

• Mampu memecahkan permasalahan 
sains, teknologi, dan atau seni di 
dalam bidang keilmuannya melalui 
pendekatan inter, multi atau 
transdisipliner.  

 

PLO 4. Mampu menyelesaikan permasalahan IPTEK 
atau biodiversitas yang kompleks 
dengan memunculkan solusi terkini melalui riset 
dan aplikasi teori disiplin lain yang relevan 

PLO 5. Mampu menghasilkan 
model/metode/pengembangan teori secara 
akurat, teruji dan inovatif secara analisis dan 
sintesis yang teruji, original  

PLO 6. Mampu menyajikan state of art dari 
penelitiannya, serta mempertahankan pendapat, 
membandingkan, mengevaluasi, menyusun 
pandangan-pandangan kritis atas konsep,prinsip 
atau teori biologi 

• Mampu mengelola, memimpin, dan 
mengembangkan riset dan 
pengembangan yang bermanfaat bagi 
ilmu pengetahuan dan kemaslahatan 
umat manusia, serta mampu 
mendapat pengakuan nasional 
maupun internasional.  

 

PLO 7. Memiliki tanggung jawab dalam 
mengembangkan biologi modern dalam 
menyelesaikan tugas sebagai bagian dari 
masyarakat ilmiah 

PLO 8. 
Terampil/cakapdalammengambilkeputusansesuai 
dengan bidang spesialisasinya yang tepatmelalui  
riset inovatif menghasilkan karya ilmiah yang 
original  

PLO 9. Memiliki kemampuan untuk mengorganisasi 
sumber daya manusia, sarana prasarana dan 
jaringan untuk menghasilkan karya penelitian 
unggul dengan pendekatan inter-multi atau 
transdisipliner 

 

3. Struktur Kurikulum  dan Prosedur Pelaksanaan Kurikulum 
 Program Doktor Biologi adalah program pendidikan berbasis research dengan menekankan 
kegiatan penelitian laboratorium dan/atau lapangan untuk menyusun disertasi. Beban studi 
PDB ditetapkan sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015, yang dijelaskan sebagai berikut: 

 Bagi peserta program doktor yang berpendidikan magister (S-2) sebidang/Lulusan 
Magister Ilmu-ilmu Hayati, program doktor dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 
semester dan maksimal 14 semester dengan beban sks sekurang-kurangnya 42 sks 
yang terdiri dari disertasi (24 sks), mata kuliah inti program doktor (Filsafat dan 
Metode Penelitian Ilmu Hayati, 3 sks), mata kuliah penunjang disertasi (minimal 9 
sks), dan mata kuliah Institusional UB (6 sks) .  

Bagi peserta program doktor yang berpendidikan magister (S-2) tidak sebidang/ Magister ilmu-
ilmu Non Hayati, program doktor dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan 
maksimal 14 semester dengan beban sks sekurang-kurangnya 52 sks mata kuliah inti program 
doktor (Filsafat dan Metode Penelitian Ilmu Hayati, 3 sks), mata kuliah penunjang disertasi 
(minimal 9 sks), dan mata kuliah Institusional UB (6 sks), dan mata kuliah atau bentuk-bentuk 
penugasan lain yang ditugaskan oleh promotor untuk melengkapi dan memperkuat 



pemahaman mahasiswa terhadap prinsip-prinsip ilmu hayati yang penting untuk dikuasai 
terkait kelancaran disertasi (10 sks).   

Secara umum, untuk menyelesaikan pendidikan doktor di PBD, mahasiswa mengikuti 
tahapan-tahapan  akademik sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.  

 
                 Tabel 1.  Beban (sks) Program Doktor Biologi 

Semester Mata Kuliah Wajib Mata Kuliah Pilihan 
Penunjang Disertasi 

I 5 9 

II 6 0 
II-IV 8 0 

III-V 2 0 

IV-VI 12 0 

Total sks 33 9 

 

Tabel 2. Rincian Mata Kuliah Program Doktor Biologi 

Semester Kode Mata Kuliah sks 

I MAB 90001 Filsafat dan Metode Penelitian Ilmu Hayati 3 

I MAB 90002 Biokomputasi* 2 

I MAB 90003 Bioinformatika* 2 

I/II    Mata Kuliah Penunjang Disertasi: 9 

MAB 90004 

MAB 90005 

MAB 90006 

MAB 90007 

MAB 90008 

MAB 90009 

MAB 90010 

MAB 90011 

MAB 90012 

MAB 90013 

MAB 90014 

MAB 90015 

MAB 90016 

MAB 90017 

MAB 90018 

MAB 90019 

MAB 90020 

MAB 90021 

MAB 90022 

MAB 90023 

Agrobiodiversitas 

Analisis Agroekosistem 

Analisis Genetika Tanaman 

Bioassay 

Bioindikator Lingkungan 

Biokontrol 

Biologi Konservasi Tropik                                                                                                                                                                                                                                                                               

Biologi Molekuler Lanjut 

Biosistematika Mikrobia 

Biosistematika Tumbuhan Lanjut 

Ecoinformatics 

Ecotourism 

Ekologi Sosial dan Pembangunan Masyarakat 

Enzymology 

Fisiologi & Biokimia  Mikroba 

Fisiologi Reproduksi Hewan 

Fisiologi Reproduksi Tumbuhan 

Fitokimia & Aplikasi 

Immunobiologi 

Instrumentasi 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 



MAB 90024 

MAB 90025 

MAB 90026 

MAB 90027 

MAB 90028 

MAB 90029 

MAB 90030 

MAB 90031 

MAB 90032 

MAB 90033 

MAB 90034 

MAB 92035 
 

Manipulasi Habitat 

Patofisiologi 

Pemodelan Statistika Multivariate 

Sistem Informasi Geografis Manajemen Sumrbedaya 

Standar Analisis Kualitas Air 

Teknik Analisa Sitologi dan Biokimia Tumbuhan 

Teknik Analisis Biologi Molekuler 

Teknik Analisis Etnobotani 

Teknik Kultur & Produksi Metabolit 

Teknik Analisis Metabolit 

Teknologi Vaksin 

Teknologi Fitoremediasi 
 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
 

II MAB 92036 Bahasa Inggris 2 

II MAB 90037 Metode Penulisan Publikasi Jurnal Internasional 2 

II MAB 90038 Ujian Kualifikasi 0 

II MAB 90039 Proposal Disertasi 2 

II - IV MAB 90040 Penelitian Disertasi 8 

III - V MAB 90041 Seminar Internasional 2 

IV - V MAB 90042 Publikasi Jurnal Internasional 4 

V - VI MAB 90043 Seminar Hasil Penelitian Disertasi 2 

VI MAB 90044 Ujian Kelayakan Naskah Disertasi 2 

VI MAB 90045 Ujian Akhir Disertasi 4 

                                                 
                                                  Total sks 

 
42 

 *Dapat mengambil salah satu disesuaikan dengan bidang minat 

 

 

 

 

 



MK. Filsafat dan
Metode

Penelitian Ilmu
Hayati (Draft 

Proposal 3 sks)

Publikasi (4
sks)

Seminar 
kemajuan

• Kuliah Penunjang
Disertasi (min. 9 SKS)

• Kuliah Institusional UB
(6 SKS)

Seminar kesiapan
Disertasi (Seminar

Kualifikasi)0 sks)

Proposal Disertasi (2 sks)

Pelaksanaan Penelitian
Disertasi (8 sks)

Seminar Hasil Penelitian (2 
sks)

Ujian Akhir Disertasi (4 sks)

Lulus

Seminar 
Internas (2

sks).

MAHASISWA 
DOKTOR 
BIOLOGI

Ujian Kelayakan Naskah 
Disertasi (2 sks)

 

Gambar 2. Diagram Pelaksanaan Kurikulum PDB 
 

 

 



4. Deskripsi Mata Kuliah 

Tabel 3. Deskripsi Mata Kuliah Program Doktor Biologi  
No Kode Matakuliah sks Deskripsi 

1 MAB 90001 Filsafat dan 

Metode 

Penelitian Ilmu 

Hayati 

3 Matakuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu 

membangun filosofi dan paradigma (kerangka konsep 

penelitian) biodiversitas dan konservasi sumberdaya 

hayati serta menggunakannya sebagai dasar/prinsip 

pendekatan dalam rancangan penelitian disertasinya. 

Mahasiswa wajib mengikuti kuliah empat tatap muka 

pertama yang dilanjutkan dengan dua kali presentasi 

rencana proposal penelitian disertasi di masing-masing 

working group. 

2 

3 

MAB 90002 

MAB 90003 

Biokomputasi 

Bioinformatika 

2 

2 

Mahasiswa PDB dapat memilih Matakuliah 

Biokomputasi atau Bioinformatika sesuai yang 

diharapkan guna mendukung kompetensinya dalam 

menyusun karya disertasi. Matakuliah Biokomputasi 

membahas aplikasi teknik komputasi terkini untuk 

membantu pengelolaan, analisis, dan penyajian data 

terkait permasalahan ekologi, lingkungan dan konservasi 

yang kompleks serta mendukung topik penelitian 

disertasi. Matakuliah ini juga membantu pengembangan 

teori, pengujian hipotesis, dan pengambilan keputusan. 

Bioinformatika mempelajari penerapan teknik 

komputasional untuk mengelola dan menganalisis 

informasi biologis. Bidang ini mencakup penerapan 

metode-metode matematika, statistika, dan informatika 

untuk memecahkan masalah-masalah biologis, terutama 

dengan menggunakan sekuen DNA dan asam amino 

serta informasi yang berkaitan dengannya, meliputi basis 

data untuk mengelola informasi biologis, penyejajaran 

sekuen DNA, RNA, asam amino, prediksi struktur untuk 

meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur 

sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresi 

gen.  

4 MAB 90004 

sampai 

dengan 

MAB 90035 

Mata Kuliah 

Penunjang 

Disertasi 

≥ 9 Matakuliah Penunjang Disertasi terdiri atas beberapa 

matakuliah yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman dan kompetensi teori keilmuan serta metode 

dan analisis data penelitian yang relevan dengan rencana 

topik penelitian  disertasi. Matakuliah dilaksanakan 

dalam bentuk kuliah, tugas terstruktur, praktikum, dan 

presentasi. Matakuliah ini diharapkan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://id.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://id.wikipedia.org/wiki/DNA
https://id.wikipedia.org/wiki/Asam_amino
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Protein
https://id.wikipedia.org/wiki/RNA
https://id.wikipedia.org/wiki/Filogenetika
https://id.wikipedia.org/wiki/Gen


mempersiapkan mahasiswa PDB menyusun makalah dan 

lulus ujian kualifikasi sehingga layak sebagai kandidat 

Mahasiswa PDB.  

5 MAB 92036 Bahasa Inggris 2 Matakaliah ini mengajarkan tentang penerapan 

pengetahuan Bahasa Inggris untuk menyusun 

naskah/makalah ilmiah pada publikasi dan seminar 

internasional. Matakuliah ini juga mengajarkan tentang 

peningkatan kompetensi listening dan speaking 

mahasiswa PDB dalam diseminasi hasil penelitiannya 

dalam forum seminar internasional dan menjalin jejaring 

di antara anggota asosiasi yang relevan.  

6 MAB 92037 Metode 

Penulisan 

Publikasi 

Internasional 

2 Matakuliah ini mempelajari tentang penelusuran pustaka 

yang bereputasi, proses penyusunan makalah jurnal 

internasional, dan kiat-kiat menembus jurnal 

internasional bereputasi. Matakuliah ini membelajarkan 

mahasiswa PDB memiliki jiwa dan motivasi untuk 

membuat karya ilmiah yang mampu diterima dan 

diterbitkan dalam jurnal internasional yang bereputasi. 

Mahasiswa diwajibkan belajar mereview jurnal berputasi 

dan menyusun setiap tahapan paper jurnal sesuai kaidah 

jurnal internasional bereputasi.  

6 MAB 90038 Ujian 

Kualifikasi 

0 Matakuliah ini untuk mengevaluasi kompetensi dan 

kelayakan mahasiswa PDB dalam mengusai filosofi 

ilmu dan metode penelitian hayati yang relevan dengan 

rencana proposal disertasi untuk melanjutkan 

membuat karya disertasi sebagai luaran seorang 

kandidat doktor yang memenuhi KKNI level 9. 

Mahasiswa membuat paper ilmiah sesuai pedoman yang 

mendasari proposal penelitian disertasi dan garis besar 

metode penelitian untuk membuktikan dasar teori 

tersebut. Ujian dilaksanakan tertutup dihadiri satu calon 

promotor disertasi dan dua calon tim penguji di luar 

calon tim pembimbing disertasi. 

7 MAB 90039 Seminar 

Proposal 

Disertasi 

2 Matakuliah ini untuk mengevaluasi dan 

menyempurnakan proposal penelitian disertasi 

mahasiswa PDB, setelah mahasiswa lulus ujian 

kualifikasi dan proposal sudah disetujui oleh tim 

pembimbing. Mahasiswa mempresentasikan proposal 

penelitian yang dihadiri oleh tiga orang tim pembimbing 

dan tiga orang penguji dalam forum seminar terbuka. 

Kelulusan mahasiswa dalam Seminar Proposal Disertasi 



dan Disertasi yang sudah direvisi serta disetujui tim 

pembimbing merupakan syarat bagi mahasiswa PDB 

untuk melaksanakan penenelitian disertasi.  

8 MAB 90040 Penelitian 

Disertasi 

8 Merupakan implementasi Proposal Penelitian Disertasi 

oleh Mahasiswa PDB yang telah lulus ujian seminar 

proposal dan telah direvisi serta disetujui oleh komisi 

pembimbing dan disyahkan oleh Ketua PDB. Selama 

pelaksanaan penelitian mahasiswa wajib 

mempresentasikan laporan kemajuan penelitian 

minimum dua kali kepada komisi pembimbing pada 

forum kegiatan working group. Hasil penelitian disertasi 

wajib dibuat artikel/paper untuk dipublikasikan pada 

seminar dan jurnal ilmiah internasional. 

9 MAB 90041 Seminar 

Internasional 

2 Mahasiswa PDB yang sudah melaksanakan penelitian 

disertasi wajib mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam Seminar Internasional sesuai ketentuan yang 

ditetapkan Universitas Brawijaya. Paper seminar 

internasional wajib dipublikasikan dalam prosiding. 

Publikasi dalam seminar internasional merupakan salah 

satu luaran yang menunjukkan kompetensi mahasiswa 

PDB mengelaborasi pengetahuan untuk menghasilkan 

pengetahuan/rumusan/metoda  baru yang terakui sesuai 

dengan konsep-konsep sains internasional. 

10 MAB 90042 Publikasi Jurnal 

Internasional 

4 Mahasiswa PDB yang sudah melaksanakan penelitian 

disertasi wajib mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam Jurnal Internasional sesuai ketentuan yang 

ditetapkan Universitas Brawijaya. Publikasi Jurnal 

internasional merupakan salah satu luaran yang 

menunjukkan kompetensi mahasiswa PDB 

mengelaborasi pengetahuan untuk menghasilkan 

pengetahuan/rumusan/metoda  baru yang terakui sesuai 

dengan konsep-konsep sains internasional. 

11 MAB 90043 Seminar Hasil 

Penelitian 

Disertasi 

2 Seminar Hasil Penelitian Disertasi merupakan seminar 

untuk mengevaluasi hasil-hasil penelitian disertasi, 

analisis data, dan penyajian datanya setelah seluruh 

rangkaian penelitian disertasi selesai dilaksanakan sesuai 

proposal disertasi. Naskah hasil penelitian disertasi yang 

sudah mendapatkan persetujuan tim pembimbing, 

dipresentasikan oleh mahasiswa yang dihadiri tim 

pembimbing dan tiga orang penguji yang bersifat 



terbuka. 

12 MAB 90044 Ujian Kelayakan 

Naskah 

Disertasi 

2 Matakuliah ini untuk menilai dan menjamin 

kelayakan naskah lengkap disertasi sesuai pedoman 

dan borang penilaian sebagai sebuah karya kandidat 

Doktor sesuai KKNI level 9. Naskah disertasi harus 

merupakan karya utuh yang bermutu dari segi 

sistimatika, bahasa, kelengkapan dan validitas data, 

pembahasan secara komprehensif transdipliner, serta 

didukung pustaka acuan yang relevan dan kotemporer. 

Naskah disertasi yang sudah layak untuk ujian akhir 

disertasi harus disetujui oleh tim pembimbing dan tim 

penguji. Hal ini untuk menghindari adanya banyak 

perbaikan/major revision pada naskah disertasi setelah 

ujian akhir disertasi.   

13 MAB 90045 Ujian Akhir 

Disertasi 

4 Ujian Akhir Disertasi dilaksanakan dalam bentuk 

presentasi dan diskusi untuk mengevaluasi karya 

Disertasi yang disampaikan  oleh mahasiswa PDB. Ujian 

akhir disertasi dilaksanakan setelah naskah disertasi 

dinyatakan layak oleh tim pembimbing dan penguji. Tim 

penguji terdiri dari tujuh orang yatu tiga orang 

pembimbing dan empat orang penguji salah satunya dari 

luar Universitas Brawijaya. Ujian ini untuk menilai 

mahasiswa PDB dalam menguasai prinsip keilmuan dan 

konsep teoritis, pandangan kritis atas konsep, metode 

penelitian dan analisis data, serta pengembangan filosofi 

keilmuan secara transdisipliner berdasarkan karya 

disertasinya.  

 

 


