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Renstra Program Studi Doktor Pendidikan IPS dimana secara garis besar menyangkut tujuh
komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata pamong,
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akademika sehingga dapat mengangkat derajat dan peran Program Studi Doktor Pendidikan
IPS dalam pembangunan Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Banda Aceh, Februari 2015
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RINGKASAN
Sebagai bagian dari Program Pascasarjana, Program Studi Doktor Pendidikan IPS telah
mengidentifikasi strategi, analisis kemajuan, analisis program dan anggaran, rencana
pengembangan program dan indikator-indikator yang dijadikan pedoman dalam implementasi
kegiatan di Program Studi Doktor Pendidikan IPS di tahun 2015. Berdasarkan hasil evaluasi
diri Program Studi Doktor Pendidikan IPS, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan
yang berhubungan dengan tingkat efesiensi eksternal dan internal Program Studi Doktor
Pendidikan IPS yang perlu ditangani. Masalah- masalah dimaksud meliputi aspek yang relevan
dengan isu kebijakan pengembangan pendidikan dewasa ini dan juga sesuai dengan Rencana
Strategis (Renstra) Universitas Syiah Kuala tahun 2011-2015 yang terfokus pada; (1)
pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu relevansi, dan daya saing,
dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Sejalan dengan amanah yang
tertuang dalam renstra Universitas Syiah Kuala, maka disusun rencana program, kegiatan dan
anggaran Prodi pada tahun 2015 yaitu: Bidang pemerataan dan perluasan akses pendidikan
meliputi 5 (lima) kegiatan utama yaitu; (a) Pembukaan program double degree, (b) Peningkatan
kualitas sumberdaya manusia (SDM), (c) Peningkatan akses sumber biaya pendidikan, (d)
Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

dalam

rangka

meningkatkan

daya

tampung

(pengembangan dan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana), dan (e) Pengembangan
dan optimalisasi teknologi informasi bidang peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing yang
meliputi 5 (lima) kegiatan yaitu; (i) Implementasi dan penyempurnaan standar nasional
pendidikan, (ii) Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (iii)
Peningkatan manajemen dan pelayanan akademik, (iv) Peningkatan nilai akreditasi Prodi, dan
(v) Pengembangan Badan Penjamin Mutu. Bidang penguatan tata kelola (good governance),
akuntabilitas dan pencitraan publik meliputi 4 (empat) kegiatan utama yaitu; (a) Peningkatan
kapasitas dan kompetensi pengelolaan dalam perencanaan dan penganggaran, (b) Penataan
sistem pengelolaan anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah, (c) Peningkatan kapasitas dan
kompetensi manajerial pengelola, (d) Pengembangan Sistem Informasi secara terintegrasi.
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RENCANA OPERASIONAL (RENOP) PROGRAM STUDI DOKTOR
PENDIDIKAN IPS PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS SYIAH KUALA TAHUN 2015
Program ini dibuka sejak 29 Agustus 2013 berdasarkan Surat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 858/E.32/DT/2013 Tangal
29 Agustus 2013 Perihal Penugasan Pembukaan Program Studi yang ditujukan Kepada Rektor
Universitas Syiah Kuala dengan

izin operasional dari Direktorat Jenderal Nomor

181/KPT/I/2015 tanggal 31 Desember 2015.
Adapun Pimpinan Program Studi Doktor Pendidikan IPS, Program Pascasarjana Universitas
Syiah Kuala terdiri atas: Ketua, dan Tim Penjamin Mutu (TPMA) Program Studi, serta Staf
Keuangan (PBPP) dan Tenaga Administrasi.
Ketua Program Studi

: Dr. T.M. Jamil, M.Si

Staf P-BPP

: Zulkiram

Staf Administrasi

: Miftahul Jannah, S.Si dan Azwar

1.1 Visi, Misi, dan Tujuan
VISI
Terwujudnya program dan lulusan doktor yang bermoral dan beretika dalam bidang pendidikan
IPS berbasis riset yang bertaraf internasional pada tahun 2025, dan unggul dalam pengembangan
pendidikan llmu ekonomi, llmu politik, llmu sosial, hukum penguasaan dalam teknologi
informasi komunikasi, peka terhadap lingkungan sosial, serta unggul dalam hal inovatif, mandiri
dan terkemuka.
MISI
Misi Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala adalah :
1. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang luas serta kepedulian yang tinggi
terhadap masalah kependidikan dan masalah-masalah social ;
2. Menciptakan para ahli Social Studies yang profesional dan Kompetitif;
3. Mengembangkan kemampuan yang tinggi sebagai peneliti, pengembang, perencana,
pengelola dan desiminator ilmu pengetahuan sosial (Social Studies) dan bidang-bidang
lainnya yang terkait dengan pembangunan pendidikan dan pembangunan masyarakat;
4

4. Mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah sosial budaya baik
di dunia pendidikan maupun non kependidikan;
5. Mengembangkan wawasan ilmiah, edukatif, religius dan berbudaya Indonesia yang
unggul dan santun.
TUJUAN
Program Studi Doktor Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Syiah Kuala bertujuan
menghasilkan doktor yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan ilmiah di bidang
pendidikan IPS dengan kompetensi dan Tujuan:
a. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan
memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu sosial dan kependidikan.
b. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan
dalam lingkungan keahliannya untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan
permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.
c. Memiliki kemampuan menghasilkan tenaga kependidikan dan tenaga social studies
yang professional, berdaya saing global dan kompetifif;
d. Memiliki kemampuan menghasilkan lulusan yang peka terhadap pembangunan
masyarakat dan mampu memecahkan masalah-masalah sosial;
e. Memiliki kemampuan menghasilkan lulusan yang mempunyai integritas tinggi
berwawasan holistik, baik selaku individu, anggota masyarakat maupun sebagai
warganegara Indonesia;
1.2 Environmental Setting dan Isu Utama
1.2.1 Environmental Setting
Otonomi daerah serta implementasi Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, perdagangan bebas ASEAN-Cina (ACFTA),
dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Republik Indonesia, berpengaruh terhadap
kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi Magister dan Doktor. Menyadari hal
tersebut, Program Studi Doktor Pendidikan IPS PPs Unsyiah dengan mengacu kepada
visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan, melakukan berbagai macam upaya untuk
memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualifikasi Magister. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, Program Studi Doktor Pendidikan IPS juga
memperhatikan arah dan kebijakan serta Rencana Strategis PPs Unsyiah Periode I Tahun
2012-2017, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi Universitas Syiah Kuala.
5

Dengan demikian diharapkan Program Pascasarjana dapat memperluas akses dan
kesempatan bagi masyarakat luas untuk belajar dengan suasana akademik yang modern
sehingga dapat melahirkan sumber daya manusia berkualifikasi Magister yang
berkualitas dan memiliki daya saing baik di tingkat nasional maupun internasional.
1.2.2 Isu-isu Strategis
Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melahirkan
kebijakan operasional, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan
semangat kebijakan otonomi daerah tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas
tersebut antara lain dapat diperoleh melalui jenjang pendidikan pascasarjana. Untuk itu,
dalam membangun daerah tidak memadai lagi hanya dengan mengandalkan sumber daya
manusia berkualifikasi strata satu (S1), namun harus didukung juga dengan sumber daya
manusia berkualifikasi strata dua (S2) dan bahkan strata tiga (S3). Tuntutan ini
merupakan peluang bagi Program Studi Doktor Pendidikan IPS untuk berperan dalam
melahirkan sumber daya manusia yang berkualifikasi Magister, sesuai dengan visi, misi
dan tujuan Program Studi Doktor Pendidikan IPS pada khususnya dan visi dan misi
Program Pascasarjana dan Universitas Syiah Kuala pada umumnya.
Disadari bahwa salah satu penyebab terpuruknya perekonomian rakyat Indonesia adalah
karena potensi yang dimiliki daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Terutama bagi
Provinsi Aceh yang memiliki potensi daerah, baik migas maupun non migas, sebenarnya
memiliki peluang yang besar untuk mensejahterakan rakyatnya apabila potensi daerah
tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah
ini hanya mungkin dilakukan apabila kebijakan, perencanaan dan pelaksaanan
pembangunan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang berkualitas yang
mempunyai tingkat pendidikan Magister. Keinginan Pemerintah Aceh untuk
mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah merupakan peluang besar bagi Program
Studi Doktor Pendidikan IPS dalam melakukan proses pengajaran dan pembelajaran
untuk melahirkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Program Studi Doktor
Pendidikan IPS dan dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan Aceh. Program
Studi Doktor Pendidikan IPS harus mempersiapkan agar lulusannya tidak tersisih dalam
persaingan di era globalisasi, namun mereka harus mampu menghadapi tantangan dalam
berkompetisi dengan magister-magister lulusan manca negara. Untuk memenuhi
tantangan ini, selain harus menguasai bahasa Inggris, lulusan Program Studi Doktor
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Pendidikan IPS harus menguasai teknologi terkini, seperti menguasai pemakaian
komputer dalam melakukan perencanaan, mampu melakukan pertukaran informasi
melalui internet, dan menguasai penggunaan Teknologi untuk Pendidikan IPS dalam
melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
1.2.3 Isu Utama
Adapun yang menjadi isu utama adalah perlunya disiapkan sumber daya manusia yang
handal sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, dan juga tuntutan global. Lulusan Prodi
DPIPS diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sebagai aset
pembangunan daerah yang dapat bersaing dengan tingkat kompetensi yang tinggi. Oleh
karenanya, Prodi DPIPS harus meningkatkan kemampuan akademik dan juga publikasi
ilmiah mahasiswa dalam menunjang kepakaran dan kompetensi sesuai dengan cita-cita
yang dituangkan dalam visi dan misinya.
1.3 Strategi Pengembangan
Strategi pengembangan Program Studi Doktor Pendidikan IPS mengacu kepada visi, misi
dan tujuan Program Studi Doktor Pendidikan IPS serta memperhatikan kebutuhan
masyarakat, pemerintah, industri, swasta dan dunia kerja lainnya. Secara rinci, strategi
pengembangan Program Studi Doktor Pendidikan IPS adalah sebagai berikut: 1.
Optimalisasi peran pimpinan maupun tenaga administrasi maupun keuangan; 2.
Menyebarluaskan penyampaian informasi tentang keberadaan Program Studi Doktor
Pendidikan IPS ke seluruh wilayah Provinsi Aceh khususnya dan wilayah Indonesia
umumnya; 3. Rekrutmen mahasiswa melalui jalur umum dan kerjasama; 4. Menyesuaikan
kurikulum secara periodik terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah, industri, swasta, dan
dunia lapangan kerja lainnya; 5. Proses belajar-mengajar menggunakan Sistem Kredit
Semester (SKS); 6. Pengakreditasian Prodi; 7. Mengupayakan beasiswa baik dari
pemerintah maupun swasta; 8. Membuka kelas-kelas hasil kerjasama; 9. Menciptakan
kerjasama-kerjasama untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan;
1.4 Rencana Operasional
Rencana operasional (Renop) memuat aspek pengembangan dan isu utama yang dijabarkan
dari hasil rapat kerja PPs Unsyiah dan mengacu pada 4 (empat) tujuan utama yang terdapat
pada Renstra Unsyiah 2012-2017, yaitu (1) ketersediaan sistem pendidikan yang bermutu
dan relevan, (2) keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh
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pendidikan tinggi, (3) mewujudkan sistem manajemen pengelolaan perguruan tinggi yang
otonom dan akuntabel, dan (4) interaksi perguruan tinggi dan masyarakat. Rencana
operasional (Renop) tersebut diperlihatkan pada Tabel 1.1 – Tabel 1.4. Kemudian Rencana
Operasional (Renop) juga dikelompokkan pada upaya meningkatkan Indikator Kinerja
Utama, diperlihatkan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.1. Tujuan 1 : Ketersediaan Sistem Pendidikan yang Bermutu dan Relevan
No
1

Kebijakan
Pengembangan
sumber daya dan
memfasilitasi
program
akademik

Program Kerja
Pengembangan 1)
sistem
pendataan,
seleksi dan
perencanaan
2)
SDM dan
fasilitas
akademik
berkelanjutan
3)
4)

5)

2015
Pengadaaan unit
IT Program Studi
Doktor
Pendidikan IPS
Menyusun
Database
akademik dan
penelitian
Pendaftaran
terpusat , KRS
terpusat
Pengadaan
fasilitas
pendukung
akademik,
5) Kerjasama
kegiatan
akademik dan
penelitian

Kegiatan
2016
1. Pengadaan
fasilitas
pendukung
akademik Prodi
2. Penyusunan
kerjasama dan
penelitian

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

Meningkatkan
Keselarasan

Disseminasi
dan evaluasi
hasil kegiatan

1) Mengikuti
program PIT,

1. Pelaksanaan
program PIT,
2. Seminar

1)

2017
Penambahan
kapasitas IT
bekerjasama
dengan PUKSI
Unsyiah
Implementasi
Sistem Informasi
Manajemen
Akademik dan
Penelitian
Modernisasi
fasilitas
pendukung
akademik
Dukungan bagi
dosen dan
mahasiswa
untuk seminar
luarnegeri
Kegiatan
mendukung
kecendikiawanan
mahasiswa
Dukungan bagi
dosen sebagai
visiting
researcher
Pelaksanaan
Pertemuan
Ilmiah Tahunan
8

hasil perguruan
tinggi dengan
kebutuhan
masyarakat

tridarma
perguruan
tinggi

2) Seminar
Nasional,
3) Seminar
Internasional,
4) Kegiatan
pengabdian
masyarakat

Nasional,
3. Seminar
Internasional,
4. Kegiatan
pengabdian
masyarakat

2) Pelaksanaan
Public Lecture
3) Penguatan
kegiatan
penelitian dan
PKM
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No
3

4

Kebijakan

Program
Kerja
Mengembangkan Penguatan
pusat unggulan
sistem
berbasis riset
penelitian
Dan
terpadu
meningkatkan
berbasis
relevansi riset
unggulan
Meningkatkan
Penerapan
kualitas proses
kurikulum
pendidikan dan
berbasis
pembelajaran
kompetensi

2015
Implementasi riset
Unggulan

Kegiatan
2016
Implementasi riset
Unggulan

Implementasi Review,
dan perbaikan: KBK,
GBPP, SAP, dan
Bahan Presentasi

Implementasi Review, Review kurikulum
dan perbaikan: KBK,
GBPP, SAP,
dan

2017
Optimalisasi
anggaran
penelitian

Bahan
Presentasi
5

Implementasi
program
strategis
nasional secara
berkelanjutan

Mendukung
pelaksanaaan
penelitian
unggulan dan
pelaksanaan

Implementasi
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat

Implementasi
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat

Implementasi
Penelitian dan
Pengabdian
Masyarakat

1) Penyusunan
SOP

1) Penyempurnaan
SOP akademik;
2) Pelaksanaan
evaluasi PBM;
3) Memberi reward
kepada dosen
yang berkinerja
baik
4) Sosialisasi SOP
keuangan;

1) Peningkatan
kapasitas
staf
TPMA
2) Evaluasi
PBM dan
reward
kepada
dosen
berkinerja
terbaik
3) Evaluasi visi,
misi dan
tujuan
4) Review
standar
akademik
5) Review SOP

pengabdian
kepada
masyarakat
secara
berkelanjutan
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Memperluas dan
memperkuat
sistem
penjaminan mutu

Penerapan
sistem
penjamin
mutu internal
baik di bidang
akademik,
administrasi
dan keuangan
dengan
menerapkan
sistem audit
berkala

Akademik
2) Pelaksanaan
evaluasi PBM;
3) Memberi reward
kepada dosen
yang berkinerja
baik;
4) SOP keuangan
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No
7

Kebijakan
Penguatan
kerjasama
Internasional

Program
Kerja
Promosi dan
kerjasama

2015
1) Penjajakan dan
2) implementasi
kerjasama
akademik dan
penelitian dengan
beberapa PT luar
negeri;
3) Penyebaran leaftlet
dan brosur;
4) Peluncuran web
site Program Studi
Doktor Pendidikan
IPS;

Kegiatan
2016
1) Penyebaran
brosur Prodi;
2) Pemeliharaan
web site Prodi

2017
1) Penjajakan
dan
implementasi
kerjasama
akademik
dan
penelitian
dengan
beberapa PT
luar negeri;
2) Penyebaran
leaftlet
brosur;
3) Peningkatan
kualitas web
site dan
brosur
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Tabel 1.2.
Tujuan 2: Keterjangkauan, Kesetaraan, dan Terjamin Akses untuk
Memperoleh Pendidikan Tinggi
No
1

2

3

4

Kebijakan
Perluasan
akses
stakeholder

Program
Kerja
Memperkuat
Akreditasi
prodi dan
institusi

2015
1) Membentuk tim
akredisasi Prodi;
2) Mengisi Borang
akreditasi Prodi

Peningkatan
beasiswa dan
bantuan biaya
pendidikan
untuk
mahasiswa
berkemampuan
akademis tetapi
kurang mampu
ekonomi

Pengusulan
1. Melanjutkan
Prodi menjadi
beasiswa
penyelenggara
kerjasama antara
beasiswa
Pemda Aceh
Pemda Aceh
dengan Program
dan beasiswa
Studi Doktor
BPPS
Pendidikan
IPS.

Peningkatan
beasiswa untuk
mahasiswa
berprestasi dan
luar daerah/
asing.
Mendayagunakan berbagai
sumber daya
untuk
meningkatkan
cakupan
beasiswa dan
bantuan biaya
pendidikan.

Memberikan
kemudahan
akses bagi
mahasiswa
luar Aceh
maupun asing
Promosi,
audiensi dan
komunikasi
dengan
berbagai pihak
donotur dan
pengaturan
dana
beasiswa asal
PNBP
Unsyiah.

2. Pengusulan
proposal beasiswa
Pemda Aceh dan
BPPS

1.
2.

1.

2.

Kegiatan
2016
2017
Finalisasi
1) Mengevaluasi
borang
akreditasi
akreditasi prodi;
prodi;
Bekerjasama
2) Mengupdate
dengan PPs
Borang
mengupdate
akreditasi
Borang
Prodi
akreditasi
institusi PPs
Unsyiah
Melanjutkan
1. Implementasi
beasiswa
pemberian
kerjasama
beasiswa BPPS
antara Pemda
dan diluar BPPS
Aceh dengan
dan Pemda
Program Studi
Aceh
Doktor
2. Penjajakan
Pendidikan IPS
sumber
Implementasi
beasiswa diluar
pemberian
BPPS dan
beasiswa BPPs
Pemda Aceh
dan diluar BPPs

Akses mahasiswa luar Penjajakan double
Implementasi
daerah mendaftar
degree/ penerimaan double degree/
secara online
mahasiswa asing
penerimaan
mahasiswa asing
Penjajakan dan
implementasi sumber
beasiswa di Daerah

Penjajakan sumber 1) Promosi dan
beasiswa di
kerjasama
Daerah
dengan
universitas
asing untuk
pertukaran
mahasiswa dan
2) dosen
3) Penjajakan
sumber
beasiswa bagi
mahasiswa
asing
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No
5

6

Kebijakan
Meningkatkan
peran
masyarakat
terutama dunia
usaha dan
pemerintah
daerah dalam
memperluas
akses dan
kesetaraan.
Meningkatkan
peran teknologi
informasi dan
komunikasi
dalam
perluasan
akses
pendidikan.

Program
Kerja
Melakukan
promosi,
audiensi dan
komunikasi
dengan unsur
pemangku
kepentingan di
daerah.

Kegiatan
2015
2016
Implementasi kegiatan Implementasi
promosi dan audiensi kegiatan promosi
(road show wilayah
dan audiensi (road
barat Aceh)
show wilayah
tengah Aceh)

Meningkatkan
fasilitas dan
manajemen
akademik

1) Akses jurnal
melalui VPN
2) Pengadaan
software;
3) Penjajakan elearning

1) Akses ejournal
2) Implementasi
e- learning

2017
Implementasi
kegiatan promosi
dan audiensi (road
show) pemangku
kepentingan
potensial di Pulau
Sumatera

1) Peningkatan
akses
bandwidth PPS
kepada Prodi
2) Peningkatan
kapasitas server
PPS
3) Lanjutan
implementasi elearning
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Tabel 1.3.
Tujuan 3 : Mewujudkan Sistem Manajemen Pengelolaan Perguruan Tinggi
Yang Otonom dan Akuntabel
No
1

2

3

Kebijakan
Mendorong
Pembangun an
sistem
kelembagaa n
mandiri

Menguatkan
dan
menyehatka n
perguruan
tinggi yang
otonom dan
akuntabel

Membangun
mutu dan
kapasitas
perguruan
tinggi
melalui
pembinaan dan
kemitraan

Program
Kerja
Penerapan
tata
kelola yang
baik
Menetapkan
Standard
Operating
Procedure
(SOP)
Upgrade SIM
Unsyiah
Peningkatan
kapasitas
SDM
pengelola SIM
Upgrade
Infrastruktur
SIM
Peningkatan
Kapasitas
SDM
Perencanaan
dan
Penganggaran
Memetakan
programprogram
pengembangan akademik
Memantau
dan
mengevaluasi
programprogram
pengembanga
n akademik

2015

Kegiatan
2016

Terwujudnya SOP
pengamprahan
keuangan PPs;

2017

Evaluasi SOP

Implementasi
pembuatan
SIM/Database PPs
Tersedia staf
pengelola
SIM/Database

Update Database
PPs

Integrasi sistem
online

Pelatihan staf IT
untuk sistem
informasi
manajemen

Peningkatan
kapasitas SDM
pengelola SIM

Upgrade/pengada-an
infrastrutur database

Upgrade/pengadaan infrastrutur data
base
Implementasi
pelatihan staf
perencanaan dan
penganggaran

Upgrade kapasitas
server

Implementasi
pelatihan staf
perencanaan dan
penganggaran

Peningkatan
Kapasitas SDM
Perencanaan dan
Penganggaran
Evaluasi dan
Menyusun kembali
Renstra
pengembangan

Membuat dan
melaksanakan SOP
Monev
pengembangan
akademik

Melaksanakan SOP
Monev
pengembangan
akademik

Evaluasi SOP
monev
pengembangan
akademik
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Tabel 1.4
Tujuan 4 : Interaksi Perguruan Tinggi dan Masyarakat
No

Kebijakan

1
1

2
Memberdayakan
masyarakat
dalam
memberikan
kontribusi dalam
pengembangan
pendidikan tinggi

Program Kerja
3
Survei hasil
pencitraan
dan survei
kepuasan
masyarakat
(stakeholder)
Desiminasi hasil
riset

2015
4

Kegiatan
2016
5
Menyusun instrument
survei kepuasan
masyarakat

2017
6
Melakukan
survei
kepuasan
masyarakat

Mengadakan
seminar nasional
dan
internasional
1 kali
Menyusun
rencana
program
kerjasama
dengan dunia
pendidikan untuk
membangun
university based

Mengadakan seminar
nasional dan
internasional
1 kali

Kunjungan/visitasi

Menyusun
rencana
program
Kunjungan/
visitasi

Melaksanakan
program
Kunjungan/visitasi

Melaksanakan
program
Kunjungan/
visitasi

Solving problem
yang
terjadi di industri
melalui riset
Meningkatkan
kontribusi
masyarakat (Non
SPP) pada
pendanaan
pendidikan
tinggi

Menyusun
rencana
program
kerjasama
Solving problem
yang terjadi di
industri
melalui riset
Menyusun
rencana
program
Meningkatkan
kontribusi
masyarakat
(Non SPP) pada
pendanaan
pendidikan tinggi

Melaksanakan
audiensi
dan pelaksanan
kerjasama Solving
problem yang terjadi di
industri melalui riset
Pelaksanaan
program Meningkatkan
kontribusi masyarakat
(Non SPP) pada
pendanaan pendidikan
tinggi

Melaksanakan
audiensi
dan pelaksanan
kerjasama
Solving problem
yang terjadi di
industri melalui
riset
Pelaksanaan
program
Meningkatkan
kontribusi
masyarakat
(Non SPP) pada
pendanaan
pendidikan
tinggi

Mendorong dunia
usaha untuk
membangun
university based

Melaksanakan
program kerjasama
dengan dunia
pendidikan untuk
membangun university
based

Mengadakan
seminar
nasional dan
internasional
1 kali
Melaksanakan
program
kerjasama
dengan dunia
pendidikan
untuk
membangun
university based
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1
2

2

Meningkatkan
kontribusi
perguruan tinggi
pada
pembangunan
masyarakat

3

Desiminasi hasil
riset ke
stakeholder

Meningkatkan
pengabdian
kepada
masyarakat
secara
institusional dalam
jangka panjang
dan
berkelanjutan
sesuai

4

Menyusun
rencana
program
Desiminasi
hasil riset ke
stakeholder

Menyusun
rencana
program
Meningkatkan
pengabdian
kepada
masyarakat
secara

Meningkatkan
kerjasama dengan
industri berbasis
penelitian dan
pengembangan

3

Mengembangkan Menggali potensi
potensi
khususan Aceh
keistimewaan
melalui penelitian
Aceh

Mengembangkan
Prodi yang terkait
dengan ke
khususan Aceh

5

Pelaksanaan
program
Desiminasi hasil
riset ke
stakeholder

Pelaksanaan program
Meningkatkan
pengabdian kepada
masyarakat secara
institusional dalam
jangka panjang dan

Pelaksanaan
program
Meningkatkan
pengabdian
kepada
masyarakat
secara
institusional
dalam
jangka panjang
dan
Pelaksanaan
program
Meningkatkan
kerjasama
dengan industri
berbasis
penelitian dan
pengembangan

Menyusun rencana
program meningkatkan
kerja sama dengan
industry berbasis
penelitian dan
pengembangan

Menyusun
rencana
program
Menggali potensi
khususan Aceh
melalui
penelitian
Menyusun
rencana
program
Mengembangka
n Prodi yang
terkait dengan
ke khususan
Aceh

6

Pelaksanaan program
Desiminasi hasil riset
ke
stakeholder

Pelaksanaan program
Menggali potensi
khususan Aceh melalui
penelitian

Pelaksanaan
program
Menggali
potensi
khususan Aceh
melalui
penelitian
Pelaksanaan program Pelaksanaan
Mengembangkan Prodi program
yang terkait dengan ke Mengembangka
khususan Aceh
n Prodi yang
terkait dengan
ke khususan
Aceh
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Tabel 1.5
Rencana Operasional Program Studi Doktor Pendidikan IPS
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2015
No
1
1

Jenis Kegiatan
2
Peningkatan Rasio Persaingan
Mahasiswa Baru:
1. Penerimaan mahasiswa baru
secara online dan terpusat
melalui website
2. Merintis kerjasama dengan
Pemda dan kementerian tentang
tugas belajar aparatur

2

Peningkatan IPK lulusan:
Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi:
1. Kesesuaian materi ajar dosen
dengan Silabus, SAP dan GBPP;
2. Proses perkuliahan dan jumlah tatap
muka yang mencukupi
3. Proses dan sistem pemberian nilai
kelulusan

4

Percepatan Lama Penulisan Disertasi
Ideal:
1. Mendorong Prodi Memiliki Bank
Judul Disertasi
2. Mengevaluasi beban dosen
pembimbing disertasi dalam
jumlah mahasiswa yang
dibimbingnya
3. Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap proses dan
lama penulisan disertasi
4. Mengusahakan kolaborasi
penelitian
5. Melahirkan penelitian yang
bersifat multidisiplin ilmu

Jadwal Kegiatan
3

Pelaksana/
Penanggungjawab
4

Keterangan
5

Januari-Juni 2015
Januari-Juni 2015
Januari-Desember
2015

PPs dan Program Terlaksana
Studi
tahun 2014,
lanjutkan tahun
2015

Januari- Desember
2015

PPs dan Program
Studi

Terlaksana
tahun 2014,
lanjutkan tahun
2015

Januari- Desember
2015

PPs dan Program
Studi

I,2,3 terlaksana
tahun 2014,
lanjutkan tahun
2015 4,5 belum
terlaksana tahun
2014, lanjutkan
tahun 2015
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5

1

Mewajibkan mahasiswa menulis
artikel dalam Bahasa Inggris dan
Bahasa Indonesia dari Disertasi
sebagai persyaratan Yudisium

2

Juanuari- Desember
2015

PPs dan Program
Studi

Terlaksana
tahun 2014,
lanjutkan tahun
2015

3

4

5

6

Menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah
Tahunan (PIT)
Penerbitan Jurnal Internasional:

Januari- Desember PPs dan Program Belum
2015
Studi
terlaksana
tahun
2015, lanjutkan
2016
Terlaksana tahun
2014, lanjutkan
2015

7

Penyelenggaraan Evaluasi Kurikulum, Januari- Desember PPs dan Program Terlaksana
buku panduan, dan
2015
Studi
2014, lanjutkan
Profil Program Studi
2015

8

Menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah
Tahunan (PIT)
Penerbitan Jurnal Internasional:

9

Pelaksanaan Program Penelitian
hibah Pascasarjana

Januari- Desember PPs dan Program Belum
2015
Studi
terlaksana
tahun
2015, lanjutkan
2016
Terlaksana tahun
2014, lanjutkan
2015
Maret-Desember
2015

PPs dan Program Terlaksana
Studi
2014, lanjutkan
2015
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