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KATA PENGANTAR 
 
 
Rencana Operasional (Renop) Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah SPs USU 
2017-2018 disusun berdasarkan visi dan misi Program Studi Doktor Perencanaan 
Wilayah SPs dan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang merupakan 
turunan dari visi dan misi Universitas Sumatera Utara. Program Studi Doktor 
Perencanaan Wilayah SPs USU menugaskan  tim (task force) untuk menyusun Renstra 
SPs USU 2017-2022. 
 
Metode dan pola yang digunakan di dalam penyusunan ini adalah  memperoleh data dan 
informasi yang optimal dan akurat agar Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah SPs 
mampu mendukung capaian Sekolah Pascasarjana USU. Renop Program Studi Doktor 
Perencanaan Wilayah SPs USU 2017-2018  merupakan dokumen yang akan digunakan 
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang bersifat fleksibel 
agar dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam setiap periode satu 
tahun  ke depan dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan baik regional maupun 
nasional. 
 
Tim Penyusun menyampaikan terima kasih yang  telah diberikanoleh semua pihak dan 
mohon maaf atas segala kekurangan sehingga selesainya penyusunan Renop ini. 
 
 

Tim Penyusun 
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KATA PENGANTAR KETUA PROGRAM STUDI S3 PERENCANAAN WILAYAH   
SEKOLAH PASCASARJANA 

 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
 

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat 
hidayahNya tim dapat menyelesaijkan dan menyusun  Rencana Operasional Program 
Studi Doktor Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara 
(Renop Program Studi S3 PW SPs USU) 2017-2018. Renop ini merupakan panduan dan 
bentuk komitmen bersama dan pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam 
mewujudkan visi dan misi serta menjadi panduan dalam penyusunan program kerja dan 
pembiayaan di lingkungan  Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah  Sekolah 
Pascasarjana USU 2017-2018.  

Sudah menjadi keinginan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi dan 
misi SPs USU dalam mensinergikan beragamnya potensi wilayah Sumatera Utara, Renop 
ini disusun sebagai turunan Renstra Prodi S3 PW SPs USU 2017-2022 yangakan 
dilaksanakan dalam satu tahun kerja. 

Akhirul kalam kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada tim kerja  Renop Program Studi S3 PW SPs USU 2017-2018 
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyusun  Renop ini. 
Semoga Allah SWT mlindungi dan merestui perjuangan kita. 
 
 

Medan,   Mei 2017 
Ketua Prodi S3 Perencanaan Wilayah   
 
 
 
Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE. 
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BAB I 

VISI  MISI DAN TUJUAN 

 

Rencana Operasional merupkan penjabaran dari visi misi program studi.  Sebagai 

bentuk turunan dari Renstra Sekolah Pascasajana USU 2015-2019, Program Studi 

Doktor Perencanaan Wilayah SPs USU menetapkan visi dan misi untuk 5 tahun ke depan 

sebagai berikut: 

Visi: 

“Menjadi Program Studi Perencanaan Wilayah Terkemuka untuk mencapai Akreditasi 

Nasional Tertinggi dan Membangun Eksistensi dalam Kancah Internasional” 

Misi: 

 Mengacu kepada visi di atas, maka Program Studi S3Perencanaan Wilayah SPS USU 

mengemban misi sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan pendidikan doktor Perencanaan Wilayah yang menjadi wadah 

bagi pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang 

unggul dalam kancah nasional dan internasional.  

b. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang Perencanaan Wilayah dengan 

orientasi pendidikan yang menekankan pada aspek pencarian kebaruan ilmu 

pengetahuan, inovasi dan penyelesaian masalah aktual berdasarkan kompetensi 

keilmuan dan relevansinya, serta berperilaku kecendekiawanan yang beretika.  

c. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan penelitian, budaya 

penelitian, serta program pengabdian masyarakat dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan yang unggul dan bermanfaat bagi pembangunan wilayah yang 

lebih baik.  

Dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi dirumuskan tujuan yang 

harus dicapai Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah SPs USU, yaitu:  

a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas tinggi baik secara tata kelola maupun 

keilmuan di bidang Perencanaan Wilayah. 

b. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan  seni, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;   
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c. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah inovatif guna mendorong pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang Perencanaan Wilayah dalam lingkup 

nasional dan internasional, serta bermanfaat bagi masyarakat;  

d. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran, karya  penelitian 

dan inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. 

e. Meningkatkan mutu manajemen penyelenggaraan pembelajaran di bidang 

Perencanaan Wilayah untuk mencapai keunggulan dalam nasional dan internasional;  
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BAB II 

RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI S3 PW SPS USU  

TAHUN 2017-2022 

 

Rencana operasional (Renop) Program Studi S3 PW SPs USU 2017-2022 tidak 

terlepas dari kerangka umum pencapaian yang ada dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) 

USU 2015-2039, yang pada tahap 5 tahun pertama menjadi Program Studi terkemuka 

dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional. Pada kurun waktu 

sebelumnya (2012-2017) secara institusi  Program Studi S3 PW SPs USU telah 

memperoleh akreditasi nasional dengan nilai B. Oleh karena itu, Renop Program Studi S3 

PW  SPs USU pada 2017-2022 yang menjadi acuan kerja pengembangan Program Studi 

S3 PW SPs USU selama periode lima tahun ke depan tersebut meliputi tiga pilar Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat diharapkan akan menghasilkan prestasi dan akreditasi terbaik.  

 

A. Pilar Pendidikan dan Pengajaran 

Pada saat ini Program Studi S3 PW SPs USU sudah banyak menghasilkan 

cendekiawan yang memiliki tata nilai dengan ciri memiliki jati diri yang kuat, yang 

bertakwa, berinovasi, berintegritas, serta memiliki ketangguhan dalam menghadapi 

tantangan dan bersikap arif dalam menyikapi berbagai persoalan.  Hal ini akan menjadi 

starting poin untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pengajaran dengan 

mengadopsi metode-metode baru seta teknologi baru. 

Untuk dapat mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

sangat cepat, Program Studi S3 PW SPs USU melakukan revitalisasi kurikulum sesuai 

dengan KKNI (Kerangka Kulalifikasi Nasional Indonesia) secara dinamis tanpa terlepas 

dari sistem regulasi yang berlaku di Indonesia dan tuntutan perkembangan keilmuan 

dan pasar agar tetap sejajar dengan perguruan tinggi ternama di Indonesia, dengan tetap 

mempertahankan dan menajamkan tata nilai. Selain itu diinisiasi internasionalisasi 

program studi yang ada bekerjasama dengan universitas yang ada di lingkup ASEAN atau 

dunia. 
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Selain itu, program pertukaran dan pengiriman mahasiswa dan dosen ke 

perguruan tinggi nasional dan internasional yang bereputasi perlu ditingkatkan melalui 

program dari pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

maupun program dari USU sendiri. Terciptanya akademik atmosfir yang kondusif 

menjamin kebebasan mimbar akademik dan kebebasan akademik yang bertanggung 

jawab sesuai dengan etika dan kode etik profesi yang menjadi kunci pengembangan pilar 

Tri Dharma Perguruan Tinggi di USU. 

 

B. Pilar Penelitian 

Penelitian sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi lebih diarahkan kepada 

bidang Regional Development, Development Planning, Regional Economic, Spatial 

Planning,  Agroindustry, Local Wisdom, Energy (Sustainable), Natural Resources 

(Biodiversity, Forest, Marine, Mine, Tourism), Technology (Appropriate) Dan Arts (Ethnic), 

yang menjadi cikal bakal keunggulan USU, dan dilakukan secara terintegrasi dan lintas 

disiplin melibatkan mahasiswa dalam rangka penyelesaian tugas akhir  disertasi. Di 

samping itu, hasil penelitian dijadikan sebagai bahan ajar, harus didiseminasikan, harus 

dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi, 

dan/atau mampu memenuhi kebutuhan pasar. Hasil penelitian juga dapat didifusikan ke 

dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

 

C. Pilar Pengabdian kepada Masyarakat 

Program Studi S3 PW SPs USU berusaha untuk terus mampu melakukan difusi 

hasil penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat. Hasil difusi menjadi dasar 

kolaborasi antara Academy, Planner, Community, and Government (APCG) dalam rangka 

pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan pada 

pembangunan wilayah kota dan desa, perencanaan tata ruang, penguatan kelembagaan 

dan pemberdayaan desa mitra, kearifan lokal, seni dan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM), serta upaya-upaya kemanusiaan lainnya seperti penanggulangan bencana alam.  
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D.  STRATEGI PENGEMBANGAN 

  

Strategi pengembangan merupakan butir-butir tentang bagaimana cara Program 

Studi S3 PW SPs USU mencapai tujuan yang melekat pada Desain USU 2015-2019. 

Berdasarkan analisis situasi dan Desain USU hingga Tahun 2039 ditetapkan sembilan 

strategi pengembangan yang terdiri atas: 

1. Menguatkan visi dan komitmen; 

2. Mempertahankan dan meningkatkan nama besar USU (brand image); 

3. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas; 

4. Mengoptimalkan sistem informasi; 

5. Mengoptimalkan dana kerja sama; 

6. Menyempurnakan sarana dan prasarana; 

7. Menciptakan suasana akademik yang kondusif; 

8. Menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan; 

9. Mengoptimalkan kinerja  dan SDM; 

 

E. PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN 

 

Program kerja merupakan uraian tentang apa yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan Desain Program Studi S3 PW SPs USU 2017-2022. Sesuai dengan Desain USU 

2015-2019  ada sembilan strategi pengembangan yang dijabarkan dalam dua belas 

program kerja. Kedua belas program kerja tersebut merupakan tanggung jawab bersama 

seluruh komponen USU termasuk Program Studi S3 PW SPs untuk mencapainya.  

Program Kerja Program Studi S3 PW SPS USU 2017-2022 dijabarkan sebagai 

berikut: 

 

Program Kerja 1 : Kebijakan: 

Membangun komitmen 
sivitas akademika dan 

tenaga kependidikan USU 

Pemangku kepentingan memberikan teladan dan 
dukungan penuh serta berpartisipasi secara optimal 
untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi USU 

dengan menegakkan peraturan secara konsisten  
Sub Program Kerja: 
a. Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya Renstra program studi yang sinkron 
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dengan renstra SPs USU dan USU 
b. Melakukan sosialisasi dan evaluasi Renstra secara sistematis dan berkelanjutan 

bersama semua pemangku kepentingan melalui ceramah, diskusi, FGD, pemasangan 
banner, dan penyebaran brosur berbasis online 

c. Melaksanakan tata kelola program studi yang mengacu kepada pencapaian Renstra 
Prodi.  

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c a,b,c a,b,c a,b,c a,b,c 

 
Program Kerja 2 : Kebijakan: 

Menyempurnakan tata pamong 
dan sistem penjaminan mutu 

Melaksanakan good university governance  

Sub Program Kerja: 
a. Mengembangkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Program Studi S3 

PW SPs yang efektif dan efisien 
b. Menyempurnakan dan membakukan sistem di  program studi menjadi SOP 
c. Mengembangkan manajemen kepemimpinan yang akuntabel dan transparan 
d. Menguatkan kegiatan Tri Dharma Peguruan Tinggi  
e. Membangun budaya organisasi yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku 
f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara internal atas pengelolaan prodi S3 PW 
g. Melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam menyusun RKA 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d,e,f,g a,b,c,d,e,f,g a,b,c,d,e,f,g a,b,c,d,e,f,g a,b,c,d,e,f,g 

 
Program Kerja 3 : Kebijakan: 

Menghasilkan 
cendekiawan dan 

inventor 

Revitalisasi sistem pelayanan serta standarisasi 
mahasiswa dan alumni 

Sub Program Kerja : 
A. Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru 

a. Mengembangkan sistem dan fasilitas yang memadai untuk penerimaan mahasiswa 
baru dengan kebutuhan khusus 

b. Mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa yang berbasis IT, lebih selektif dan 
bermutu seperti menggunakan TPA Bappenas dan TOEFL score 

 B. Revitalisasi Sistem Pelayanan dan Proses Belajar Mahasiswa  

a. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 

b. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa-dosen pada kegiatan kokurikuler dan 
ekstrakurikuler 

c. Mengefektifkan peran dosen pembimbing dan promotor 
d. Membantu merealisasikan program transfer kredit dengan universitas terkemuka                     
e. Membangun sistem evaluasi kepuasan terhadap layanan kemahasiswaan yang baku 

untuk seluruh program studi 
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f. Meningkatkan jumlah dan mutu kegiatan ilmiah baik tingkat universitas, nasional, 
dan internasional secara periodik dan melembaga 

C. Revitalisasi sistem pengelolaan lulusan/alumni 

a. Memberdayakan sistem informasi yang terintegrasi untuk pelacakan alumni dan daya 
saing 

b. Menguatkan sinergitas ikatan alumni dengan USU 
D. Cendekiawan yang memiliki tata nilai imtaq 

a. Membangun sistem yang kondusif bagi peningkatan mutu hubungan antara 
pengelola, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan dengan mahasiswa sebagai 
landasan pembentukan yang memiliki tata nilai  

b. Menciptakan kondisi lingkungan yang inspiratif dalam mendukung keterlaksanaan 
pendidikan yang memiliki tata nilai imtaq 

c. Mengkaji dan mengimplementasikan model pendidikan karakter. 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f 

 
Program Kerja 4 : Kebijakan : 

Mempersiapkan SDM  
yang bermutu 

Melakukan revitalisasi pegawai dan perekrutan dosen  

Sub Program Kerja: 
a. Memenuhi proporsi ideal kecukupan tenaga pendidik dari berbagai fakultas dan 

instansi luar yang berkualitas serta sesuai dengan bidang kajian di SPs dan tenaga 
kependidikan yang profesional 

b. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik melalui program 
pertukaran dosen, menganjurkan dosen menempuh jenjang pendidikan tertinggi 
termasuk mengikuti post-doctoral program, dan bagi tenaga kependidikan sesuai 
dengan tuntutan keahlian 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b a,b a,b a,b a,b 

 
Program Kerja 5 : Kebijakan: 

Mempersiapkan sistem 
pembelajaran yang unggul 

Melakukan revitalisasi kurikulum agar memenuhi 
standar akreditasi tertinggi sesuai dengan standar 

nasional dan internasional 
Sub Program Kerja: 
a. Merevitalisasi dan melaksanakan secara konsisten kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan 
b. Merevitalisasi pengembangan, monitoring, evaluasi, dan revisi kurikulum sesuai 

standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara berkala dengan 
melibatkan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
daya saing tinggi 

c. Mengembangkan kurikulum lintas disiplin untuk membangun bidang unggulan  
d. Merealisasikan program kerjasama pendidikan dengan universitas terkemuka 
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berskala internasional 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d 

 
Program Kerja 6 : Kebijakan: 

Membentuk atmosfer 
pendidikan yang nyaman 
melalui rumah akademik 

Menciptakan kampus dengan suasana seperti rumah 
kedua bagi sivitas akademika dan tenaga 

kependidikan. 
Sub Program Kerja: 
a. Melengkapi fasilitas seperti ruang diskusi mahasiswa yang nyaman digunakan dan 

memperluas keterjangkauan hotspot 
b. Menjamin semua fasilitas yang bersih, nyaman dan berfungsi dengan baik 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b a,b  - - 

 
Program Kerja 7: Kebijakan: 

Menyempurnakan 
sistem tata kelola 

keuangan, sarana dan 
prasarana 

Menyempurnakan sistem tata kelola keuangan 

Sub Program Kerja: 
a. Meningkatkan sistem perencanaan/pengelolaan anggaran 
b. Mengelola penggunaan dana untuk pengembangan dan honorarium sesuai dengan 

proporsi ideal 
c. Menyempurnakan sistem monitoring dan evaluasi internal terhadap pemanfaatan 

dana yang lebih efektif, transparan, dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku 
d. Menyempurnakan sistem dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana yang 

digunakan secara bersama dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-
akademik 

e. Membangun otorisasi kerja yang lebih luwes untuk efektivitas dan efisiensi 
pemeliharaan sarana dan prasarana 

f. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan aksesibilitas dalam 
mendapatkan informasi termasuk 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f a,b,c,d,e,f 

 
 

Program Kerja 8 : Kebijakan: 
Melengkapi dan 

memberdayakan sistem 
informasi dan digitalisasi 

Merevitalisasi manajemen sistem informasi 

Sub Program Kerja: 
a. Mengintegrasikan sistem informasi antarunit kerja dan pendelegasian pengelolaan 
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konten web-site  
b. Membantu mengoptimalkan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Pusat Sistem 

Informasi menuju paperless 
c. Menyempurnakan sistem informasi dan fasilitas dalam administrasi akademik dan 

umum, pengelolaan sarana dan prasarana yang transparan, akurat, dan cepat 
d. Menyediakan semua bahan ajar dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui web 

USU 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d 

Program Kerja 9 : Kebijakan : 
Menumbuhkan budaya 
meneliti, menulis dan 
pemerolehan Hak atas 
Kekayaan Intelektual 

(HaKI) 

Meningkatkan jumlah publikasi di jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi 

Sub Program Kerja: 
a. Menekankan kewajiban dan memfasilitasi dosen, pembimbing, promotor, dan 

program studi untuk merancang petajalan berdasarkan kebijakan penelitian dari 
universitas. 

b. Membantu mendorong penelitian ke arah potensi HaKI dan paten, serta publikasi 
internasional 

c. Mendorong pertukaran staf pada skala nasional dan regional untuk meningkatkan 
penelitian bersama secara melembaga 

d. Meningkatkan jumlah publikasi mahasiswa dan dosen di jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d a,b,c,d 

 
Program Kerja 10 : Kebijakan: 

Menumbuhkan 
budaya empati dan 

pengabdian 
kepada 

masyarakat 

Berperan aktif dalam menumbuhkan budaya empati dan 
pengabdian kepada masyarakat 

Sub Program Kerja: 
a. Memfasilitasi dosen dan program studi untuk merancang petajalan berdasarkan 

kebijakan pengabdian kepada masyarakat dari universitas,  

b. Mendorong pelaksanaan agenda dan topik pengabdian kepada masyarakat 

berdasarkan peta jalan 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b a,b a,b a,b a,b 
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Program Kerja 11 : Kebijakan: 
Mengembangkan 

keunggulan berbasis 
keunggulan kompetitif 

Menumbuhkan embrio keunggulan akademik yang akan 
dijadikan barometer kemajuan ilmu pengetahuan untuk 

membawa USU mampu bersaing di tataran global 
Sub Program Kerja: 
a. Mengembangkan program studi menjadi kelas internasional/dual degree 

Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: A a a a A 

 
Program Kerja 12 : Kebijakan: 

Membangun pengakuan 
dan reputasi 

Menjadikan PS S3 PW SPs USU sebagai program studi yang 
mendapat pengakuan dan reputasi nasional dan 

internasional 
Sub Program Kerja: 
a. Memfasilitasi  jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional 
b. Implementasi kerja sama internasional dengan perguruan tinggi/lembaga asing yang 

bereputasi 
Tahun 2018 2019 2020 2021 2022 

Implementasi: a,b a,b a,b a,b a,b 

 

F. INDIKATOR-INDIKATOR CAPAIAN 

  

Program Studi Doktor S3 PW SPs USU perlu melihat keberhasilan tahapan 

pelaksanaan program untuk menjadi program studi nasional terkemuka dengan 

akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional melalui indikator sebagai 

berikut : 

F.1  Indikator Capaian Akreditasi 

Indikator akreditasi nasional tertinggi yang dianggap realistis untuk dapat 

dicapai pada tahapan-tahapan program tahunan ditampilkan pada Tabel F.1 

 

Tabel F.1 Indikator Capaian Program Studi Doktor S3 PW Sekolah Pascasarjana 

 
No 

 
Indikator Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Akreditasi Program 
studi yang mendapat 
akreditasi tertinggi (A) 

B A A A A A 

2 Program studi 
memperoleh 
ISO/akreditasi lainnya 

0 0 0 Ok Ok Ok 
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F.2  Indikator Capaian Keunggulan Akademik 

Indikator keunggulan akademik untuk dapat dicapai pada tahapan-tahapan 

program tahunan disajikan pada Tabel F.2. 

 

Tabel F.2. Indikator Capaian Keunggulan Akademik USU 2017-2022  

Pilar Tri 
Dharma 

Perguruan 
Tinggi 

 

Indikator Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 

Pendidikan dan 
Pengajaran 

1 Jumlah/proporsi mahasiswa 
yang lulus.  

65% 70% 75% 80% 85% 90% 

2 Lama studi rata-rata program 
S3 (dalam tahun) 

4,73 4,5 4.2 4,0 3.9 3.8 

3 Kesesuaian jumah dosen 
dan/atau penguji luar institusi 
dengan standar Dikti 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 

4 Kesesuaian jumah dosen 
dan/atau penguji luar institusi 
dan luar negeri 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 

5 Ketersediaan fasilitas layanan 
dan pendukung akademik 
besrstandar DIKTI (studio, 
laboratorium, software, dll) 

70% 75% 80% 85% 90% 95% 

Penelitian 

1 Jumlah jurnal yang diterbitkan 
yang terakreditasi nasional  

0 0 0 1 1 1 

2 Jumlah jurnal internasional 
yang diterbitkan 

0 0 0 0 1 1 

3 Jumlah publikasi mahasiswa 
dan dosen dari jumlah tesis 
dan disertasi di jurnal nasional 
terakreditasi 

NA NA 25% 40% 60% 80% 

4 Jumlah publikasi mahasiswa 
dan dosen dari jumlah tesis 
dan disertasi di jurnal 
internasional bereputasi 

NA NA 25% 40% 60% 80% 

5 Jumlah program studi yang 
terlibat sebagai penyelenggara 
konferensi internasional 

0 0 1 1 1 1 

PPM 
 
1 

Keterlibatan program studi 
dalam pengabdian pada 
masyarakat 

3 4 5 6 7 7 

Tenaga 
Kependidikan 

 
1 

Persentase terpenuhinya 
kompetensi tenaga 
administrasi/keuangan dalam 
penguasaan teknologi dan 
sistem informasi 

70 70 80% 80% 100% 100% 
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