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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur kami  panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan 

rahmatNya, sehingga Rencana Operasional (Renop) Program Doktor Kajian 

Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP)  ini telah selesai disusun. 

       Rencana Operasional tahun 2017 ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai oleh Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP). 

Di samping itu juga disajikan indikator kinerja, target dan strategi pencapaian tahun 

2017. Dalam Renop ini juga telah ditentukan time line pencapaian kegiatan dan 

sasaran kegiatan Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan untuk tahun 

2017. 

       Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Tim penyusun Renop yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan Renop 

ini. Akhirnya kami berharap Renop ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam 

pengembangan Program Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan tahun 2017. 

 

                                                                                              Ketua PSDKLP 

 

                                                                                   Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Rencana Operasional Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan 

Pembangunan untuk tahun 2017 berisi informasi yang berhubungan dengan rencana 

kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Rencana Operasional Program 

Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (PSDKLP) Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang disusun dengan mengacu kepada visi, misi, dan tujuan, 

serta sasaran  dari Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

(PSDKLP) FE UNP. 

A. Visi  Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan  

      Visi PSDKLP Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah : 

Menjadi Program Doktor yang memiliki keunggulan dalam Kajian 

Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi, serta menghasilkan Doktor yang 

professional di Kawasan ASEAN pada Tahun 2021 berdasarkan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

B. Misi PSDKLP FE UNP 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas; 

2. Mentransfer dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan  dan teknologi 

kepada masyarakat luas melalui penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada stakeholders. 
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4. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional, dan internasional dibidang 

lingkungan dan pembangunan. 

C. Tujuan Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

Tujuan program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang adalah  : 

1. Menghasilkan Doktor yang profesional. 

2. Meningkatkan kapasitas lulusan dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang diakui baik di tingkat Nasional maupun Internasional 

3. Melaksanakan dan menghasilkan kajian dan karya ilmiah bidang lingkungan 

dan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk publikasi pada jurnal 

internasional bereputasi/ prosiding internasional terindeks 

4. Melaksanakan dan menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang 

komprehensif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

5. Terciptanya iklim akademi yang kondusif dan membangun tata kelola yang 

baik 

6. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh stakeholders Program 

Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

7. Menjalin   kerjasama   berdasarkan   prinsip   kemitraan   baik   lokal,   

nasional   maupun internasional. 

 

D. Sasaran 

Sasaran Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

(PSDKLP) Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Padang adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui system penjaminan mutu 

internal setiap akhir semester; 

2. Meningkatkan kualitas bimbingan penulisan disertasi dan karya ilmiah 

melalui kartu bimbingan setiap bulan; 

3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat setiap tahun; 
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4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh stakeholders Program Studi 

Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan setiap semester; 

5. Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga pemerintah daerah, pusat dan 

industry serta pihak lain dalam rangka implementasi dan pengembangan 

PSDKLP setiap tahun. 

E. Strategi Pencapaian 

ĴStrategi pencapaian Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan 

Pembangunan (PSDKLP) Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Padang: 

1. Memberikan kesempatan dan memfasilitasi tenaga pendidik dalam proses 

pembelajaran, seperti penggunaan akses internet dalam mendownload paper 

yang relevan dengan materi perkuliahan, serta penggunaaan fasilitas E-

Learning untuk keberlanjutan pembelajaran dalam pehamanan konsep, teori, 

dan implementasinya; 

2. Memberikan kesempatan dan fasilitas kepada promotor dan co-promotor 

dalam bimbingan disertasi dan penulisan karya ilmiah, seperti mengatur 

waktu bimbingan, informasi jurnal internasional yang relevan, penyatuan 

persepsi antara promotor, co-promotor dan mahasiswa; 

3. Memfasilitasi tenaga pendidik dalam melakukan pengabdian masyarakat 

melalui sumber pembiayaan DRPM (Nasional) dan PNBP (Universitas), 

seperti melibatkan tenaga pendidik dalam program coaching clinic, untuk 

memenangkan kompetisi pengabdian masyarakat. Kemudian melibatkan 

mahasiswa dalam setiap program pengabdian masyarakat baik mandiri 

maupun hibah kompetitif; 

4. Meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional administrasi, dalam 

memberikan pelayananan yang cepat, tepat dan memuaskan stakeholders; 
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Menindaklanjuti MoU dan MoA dengan pemerintah daerah di Provinsi 

Sumatera Barat dalam memberikan kajian akademik sesuai dengan kebutuhan 

pemerintah daerah tersebut. 
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BAB II 

INDIKATOR KINERJA, TARGET. DAN STRATEGI PENCAPAIAN 

 TAHUN  2017 

 

Pada Tabel 1 disajikan indikator kinerja dari masing-masing bidang yaitu; bidang 

pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian pada maasyarakat, 

bidang tata kelola organisasi, serta bidang kerjasama, dan penentuan target, serta 

strategi pencapaian untuk tahun 2017. 

Tabel 1. Sasaran, Strategi Pencapaian serta Indikator Pencapaian Tahun 2017 

Sasaran Strategi Pengembangan Indikator 
Base 
Line 

2017 

Meningkatkan 

kualitas bimbingan 

penulisan disertasi 

dan karya ilmiah 

melalui kartu 

bimbingan setiap 

bulan; 

 

1. Memberikan 

kesempatan dan 

memfasilitasi tenaga 

pendidik dalam proses 

pembelajaran, seperti 

penggunaan akses 

internet dalam 

mendownload paper 

yang relevan dengan 

materi perkuliahan. 

2. Penggunaaan fasilitas 

WIFI dan E-Learning 

untuk keberlanjutan 

pembelajaran dan 

penulisan disertasi 

dalam pehamanan 

konsep, teori, dan 

implementasi-nya. 
 

Persentase 
kompetensi 
professional 
dalam 
pembelajaran 
 

50 % 60% 

Meningkatkan 

kualitas bimbingan 

penulisan disertasi 

dan karya ilmiah 

melalui kartu 

bimbingan setiap 

bulan; 

 

1. Memberikan 

kesempatan dan 

fasilitas kepada 

promotor dan co-

promotor dalam 

bimbingan disertasi  

2. Penulisan karya 

ilmiah, seperti 

mengatur waktu 

Persentasi 
bimbingan 
disertasi 

 

 

 

 

 

 

 

50 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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bimbingan, informasi 
jurnal internasional 

yang relevan, 

penyatuan persepsi 

antara promotor, co-

promotor dan 

mahasiswa 
 

 

 

 

Persentase 
bimbingan 
karya ilmiah 

 
50% 

 
- 

Meningkatkan 

kualitas 

pengabdian 

kepada 

masyarakat 

setiap tahun 

1. Memfasilitasi tenaga 

pendidik dalam 

melakukan 

pengabdian 

masyarakat melalui 

sumber pembiayaan 

DRPM (Nasional) dan 

PNBP (Universitas), 

seperti melibatkan 

tenaga pendidik dalam 

program coaching 

clinic, untuk 

memenangkan 

kompetisi pengabdian 

masyarakat. 

2. Melibatkan mahasiswa 

dalam setiap program 

pengabdian 

masyarakat baik 

mandiri maupun hibah 

kompetitif; 
 

Persentase 
dosen 
melakukan 
pengabdian 
DPRM dan 
PNBP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persentase 
dosen 
melakukan 
pengabdian 
DPRM dan 
PNBP 

70 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 % 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80% 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 

kepada seluruh 

stakeholders 

Program Studi 

Doktor Kajian 

Lingkungan dan 

Pembangunan; 

 

1. Meningkatkan 
kemampuan 
manajerial dan 
operasional 
administrasi 

 

 

 

 

2. Meningkatkan dalam 
memberikan 
pelayananan yang 
cepat, tepat dan 

Persentase 
tenaga 
kependidikan 
mengikuti 
pelatihan 
dalampeningk
atan skills 
yang dimiliki. 
 

Persentase 
tenaga 
kependidikan 
mengikuti 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50% 

60% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
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memuaskan 
stakeholders; 

 

pelatihan 
motovasi dan 
pelayanan 

Meningkatkan 

kerja sama 

dengan Lembaga 

pemerintah 

daerah, pusat 

dan industry 

serta pihak lain 

dalam rangka 

implementasi dan 

pengembangan 

PSDKLP. 

 

 

1. Menindaklanjuti MoU 
dan MoA dengan 
pemerintah daerah di 
Provinsi Sumatera 
Barat dalam 
memberikan kajian 
akademik sesuai 
dengan kebutuhan 
pemerintah daerah 
tersebut. 

 

Persentase 
jumlah MoU 
dan MoA 

40 % 50% 
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BAB III 

 KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN 

Kegiatan-kegiatan/program dan sasaran dari setiap kegiatan yang akan dilakukan 

untuk tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Kegiatan dan Sasaran dari Kegiatan Tahun 2017 

1. Peningkatan kualitas 

mahasiswa Baru 

a. Promosi Penerimaan mahasiswa baru 

b. Pendaftaran mahasiswa baru 

c. Seleksi Penerimaan mahasiswa baru 

d. Pendaftaran ulang mahasiswa baru 

 

2. Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran 

a. Penyusunan kurikulum Tahun 2017 

b. Penyusunan silabus 

c. Penyusunan Mata Kuliah Penunjang Disertasi 

d. Pembelajaran berbasiskan Paper dari jurnal 

internasional 

e. Pelatihan/workshop pembelajaran bagi mahasiswa 

dalam penulisan karya ilmiah 

3. Peningkatan Layanan 

Kemahasiswaan dan 

Penyiapan Proposal 

Sosialisasi pedoman penulisasan proposal dan disertasi 
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Disertasi 

4. Riset dan Pengabdian 

Masyarakat 

a. Peningkatan sumberdaya dosen dalam penelitian; 

kegiatan seminar dan publikasi penelitian nasional dan 

internasional 

b. Hasil penelitian dosen; jumlah dan judul hasil 

penelitian yang dibiayai oleh BOPTN dan DIKTI 

c. Hasil penelitian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, 

industri dan lembaga lain 

d. Publikasi karya ilmiah dosen 

e. Penerbitan jurnal 

f. Peningkatan sumberdaya abdimas 

g. Hasil abdimas 

h. Pengelolaan kekayaan intelektual perguruan tinggi; 

peroleh HaKI/ Paten 

5. Peningkatan kualitas 

perencanaan, evaluasi 

kegiatan dan anggaran 

a. Perencanaan dan penganggaran 

b. Evaluasi program anggaran 

c. Akuntabilitas dan pelaporan 

d. Pengelolaan keuangan 

e. Peningkatan layanan kerjasama 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Rencana operasional (Renop) Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan 

Pembangunan (PSDKLP) tahun 2017 berpedoman pada Rencana Strategis PSDKLP. 

Renop ini merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya visi, misi, 

tujuan, sasaran dari Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan 

untuk 1 periode yaitu tahun 2017. Renop ini harus didukung oleh semua civitas 

akademika pada Program Studi Doktor Kajian Lingkungan dan Pembangunan (dosen, 

tendik, dan mahasiswa). Selain dari pada itu, Renop ini tentu saja akan terujud jika 

didukung oleh anggaran yang tersedia. 
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