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S2 (Graduate Program)
Ilmu Filsafat (Philosophy)
Magister bidang Ilmu Pengetahuan Budaya yang mampu
membangun pengetahuan filsafat melalui riset yang inovatif dan
teruji untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan secara
filosofis melalui pendekatan interdisipliner, atau multidisipliner,
sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan serta
mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Kesatuan pandangan tentang manusia dan persoalan hidupnya
adalah wilayah penelitian filsafat sejak awal sejarahnya. Pertemuan
filsafat dengan masalah-masalah kontemporer di bidang ilmu dan
kemanusiaan di masa kini, meyakinkan kembali pentingnya suatu
pandangan komprehensif tentang manusia, alam, dan kebudayaan.
Sudut pandang inilah yang merupakan visi utama program
pendidikan filsafat.
Menghasilkan cendekiawan, peneliti, dan pemikir yang mampu
menangkap secara komprehensif persoalan ilmu dan masyarakat,
nilai dan etika, serta konstruksi masyarakat kontemporer, di dalam
upaya memajukan kemanusiaan dan mendatangkan
â€œpencerahan pemikiranâ€•. Dalam konteks ini, misi program
pendidikan filsafat selalu ada dalam kesatuan:
â€œkomprehensivitasâ€• (dalam metodologi), â€œkejernihanâ€•
(dalam analisis), dan â€œkepekaanâ€• (dalam sikap etis).
Terdapat empat peminatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa, yaitu
Filsafat Budaya, Filsafat Ekonomi, Filsafat Hukum, dan Filsafat
Politik.
02.02.07.01
Program Studi Ilmu Filsafat adalah salah satu program studi di FIB
UI pada jenjang Magister yang menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu
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Filsafat. Terdapat empat peminatan yang dapat dipilih oleh
mahasiswa, yaitu Filsafat Budaya, Filsafat Ekonomi, Filsafat
Hukum, dan Filsafat Politik. Pada akhir studi mahasiswa
melaksanakan riset di bidang Ilmu Filsafat dalam bidang peminatan
yang dipilihnya.
M.Hum.
B
120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014
Reguler
4-6 semester
41 SKS
S1 semua bidang ilmu
Menghasilkan Magister bidang Ilmu Pengetahuan Budaya yang
mampu membangun pengetahuan filsafat melalui riset yang inovatif
dan teruji untuk memecahkan permasalahan kemanusiaan secara
filosofis melalui pendekatan interdisipliner, atau multidisipliner,
sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan serta
mendapat pengakuan nasional dan internasional.
Antropologi Metafisika (BFT80245)Diskursus Ideologi Politik
Kontemporer (BFT80251)Etika Politik (Hukum) (BFT80250)Filsafat
dan Multikulturalisme (BFT80243)Filsafat dan Psikoanalisis
(BFT80253)Filsafat Keindahan (BFT80247)Filsafat Religi
(BFT80244)Hermeneutika dan Analisis Wacana
(BFT80249)Konstruktivisme (BFT80252)Metode Penelitian Filsafat
& Filsafat Ilmu (BFT80254)Pemikiran Kritis dan Filsafat Ekonomi
(BFT80246)Penerbitan Ilmiah (BFT80703)Seminar Tesis
(BFT80702)Teori Kebudayaan (BUD80004)Tesis (BFT80902)
Mengikuti peraturan UI.
Calon mahasiswa yang akan menempuh pendidikan Program
Magister (S2) di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas
Indonesia, harus memenuhi persyaratan berikut;
1. Memiliki ijazah sarjana atau yang setara, dalam salah satu
cabang ilmu pengetahuan, dari
a.perguruan tinggi negeri,
b.perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi di luar negeri yang
telah diakreditasi dan diakui oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, atau
c.perguruan tinggi di luar negeri yang ijazahnya telah dilegalisasi

oleh Departemen Pendidikan Nasional RI.
2. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) S1 minimal 2,75 yang
dibuktikan dengan keterangan dari perguruan tinggi asal.
a.Lulus ujian masuk dengan materi Bahasa Inggris dan Tes
Potensi Akademik, serta seleksi berkas.
b.Khusus untuk kemampuan berbahasa Inggris, calon mahasiswa
menyerahkan bukti perolehan nilai minimal setara TOEFL 450.
Calon mahasiswa wajib menyerahkan bukti (sertifikat) kemampuan
berbahasa Inggris TOEFL yang dikeluarkan oleh TOEFL
internasional atau oleh Lembaga Bahasa Internasional (LBI) FIB-UI.
Penyerahan TOEFL dengan nilai minimal tersebut menjadi
prasyarat bagi ujian tesis.
c.Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
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Seleksi untuk Program Magister dilaksanakan secara serentak di
bawah koordinasi Universitas Indonesia. Calon mahasiswa
mendaftar secara online melalui http://penerimaan.ui.ac.id dan
mengunggah dokumen yang dipersyaratkan pada laman tersebut.
Kelengkapan dokumen menjadi salah satu syarat kelulusan seleksi.
Calon mahasiswa lulus ujian seleksi Tes Potensi Akademik dan
Bahasa Inggris.
Ujian diselenggarakan dalam dua gelombang, yaitu gelombang I
dan gelombang II. Hasil seleksi diinformasikan oleh Program
Pascasarjana Universitas Indonesia kepada setiap peserta melalui
laman Universitas Indonesia dengan alamat
http://penerimaan.ui.ac.id.
Calon mahasiswa dengan latar belakang keilmuan yang berbeda
dari Program Studi dan/atau yang dinilai belum mempunyai
kompetensi yang memadai di bidang studi yang dimasukinya wajib
mengikuti program matrikulasi pada jenjang studi di bawahnya 1-2
semester dengan menempuh sejumlah mata kuliah yang ditetapkan
oleh Program Studi dan lulus pada setiap mata kuliah program
matrikulasi dengan nilai minimal B untuk dapat melanjutkan studi.
Komposisi Mata Kuliah terdiri atas (1) MK Wajib Fakultas 6 SKS; (2)
Wajib Program Studi 20 SKS; (3) Peminatan 9 SKS; dan (3) Tugas
Akhir 6 SKS.
Informasi tentang pendaftaran, lihat situs web UI

Informasi lain

(http://penerimaan.ui.ac.id)
--

