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I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka dan
merupakan universitas Jantong Hatee Rakyat Aceh. Sebagai lembaga pendidikan tinggi,
UNSYIAH memiliki peran dan fungsi strategis untuk ikut serta dalam mewujudkan amanat
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yaitu mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsi
tersebut di atas, sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 12 Ayat
(1-3) UU tersebut, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Dosen harus memiliki
kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi pendidik profesional sesuai dengan jenjang
kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut juga secara jelas tertuang dalam Pasal 46 Ayat 2
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu dosen harus memiliki
kualifikasi akademik minimum:
a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana;
b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
Visi UNSYIAH adalah menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia
Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu
misi yang dijalankan UNSYIAH dalam mewujudkan visi tersebut adalah meningkatkan
kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Hal ini sejalan
dengan Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Tahun 2015 – 2019 bahwa upaya
peningkatan dosen berkualifikasi S3 merupakan salah satu strategi kebijakan Kemenristekdikti
dalam meningkatkan kualitas akademik.
Program Riset Unggulan Unsyiah Percepatan Doktor (PRUU-PD) bertujuan membangun
kapasitas UNSYIAH sebagai penyelenggara pendidikan pascasarjana agar memiliki daya saing
dalam menyelenggarakan pendidikan doktor. Strategi dasarnya, PRUU-PD mengintegrasikan
seluruh komponen pembiayaan seperti biaya studi, dana penelitian, dan hibah laboratorium
dalam penyelenggaraan pascasarjana potensial yang terpilih. Strategi berikutnya, PRUU-PD
memberikan otonomi kepada promotor dalam merencanakan dan melaksanakan program riset
unggulannya. Dengan demikian, akan tumbuh lebih banyak academic leader sebagai penanda
semakin kuatnya pendidikan doktor di UNSYIAH.
UNSYIAH yang saat ini telah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) akan memanfaatkan
dana PNBP dalam menyelenggarakan Program Riset Unggulan Unsyiah Percepatan Doktor
ini. PRUU-PD yang akan dimulai pelaksanaannya pada tahun 2018 merupakan salah satu
program terobosan untuk mempercepat laju pendidikan doktor dalam rangka meningkatkan
jumlah lulusan doktor yang berkualitas. Melalui program ini, para sarjana unggul diharapkan
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dapat dididik dan dibina menjadi doktor dalam suasana akademik yang sehat di bawah
bimbingan promotor yang cemerlang baik berdasarkan rekam jejak penelitian dan pendidikan.

1.2. Tujuan
Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan umum program ini adalah:
1. Memberikan kesempatan kepada promotor untuk mengeksplorasi dan merealisasi peluang
mendidik sarjana unggul melalui program penelitian yang berkualitas tinggi.
2. Melaksanakan misi UNSYIAH dalam upaya meningkatkan kualitas akademik untuk
menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi melalui peningkatan jumlah dosen
bergelar doktor.
3. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi.

2. Komponen Pembiayaan PRUU-PD
Pelaksana PRUU-PD terdiri dari satu orang dosen sebagai promotor utama, dua orang dosen
sebagai co-promotor, dan satu orang mahasiswa pascasarjana (magister dan atau doktoral).
Masa pelaksanaan PRUU-PD maksimal 4 tahun dengan komponen pembiayaan yang
diperkenankan meliputi:
1. Biaya penelitian.
2. Biaya pendidikan mahasiswa yang meliputi SPP dan komponen biaya ujian akhir.
3. Biaya hidup dan tunjangan mahasiswa.
4. Biaya seminar dan publikasi.

3. Proses Penjaringan dan Kriteria Promotor
Seperti penjelasan pada poin 2 di atas bahwa promotor terdiri satu orang dosen sebagai
promotor utama dan dua orang dosen sebagai co-promotor. Namun proses penjaringan hanya
dilakukan untuk dosen sebagai promotor utama saja. PRUU-PD ditawarkan kepada seluruh
dosen Universitas Syiah Kuala yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Bergelar Doktor minimal Lektor Kepala.
b. Memiliki rekam jejak penelitian yang jelas.
c. Sudah menghasilkan publikasi internasional di jurnal (bukan prosiding) yang terindeks
Scopus sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi minimal 2 judul dalam 5 tahun
terakhir.
d. Mempunyai h-indeks Scopus minimal 4 untuk bidang eksakta atau minimal 1 untuk bidang
sosial, seni, dan humaniora.
e. Calon promotor dari bidang eksakta memiliki laboratorium dengan track record penelitian
dan publikasi internasional.
f. Calon promotor dari bidang sosial, seni, dan humaniora yang tidak memiliki laboratorium
mengacu pada poin 3c di atas.
g. Promotor berusia maksimal 64 tahun untuk kualifikasi Profesor dan 59 tahun untuk
kualifikasi non profesor.
h. Jika calon promotor yang melamar melebihi jumlah dana yang tersedia maka akan
dilakukan perangkingan dengan skor dihitung berdasarkan urutan nilai h-indeks Scopus,
total sitasi Scopus, jumlah grant penelitian, dan jumlah publikasi internasional terindeks
scopus dalam 5 tahun terakhir.
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4. Jadwal dan Tata Cara Melamar PRUU-PD
Para calon promotor yang melamar untuk memperoleh PRUU-PD mengikuti prosedur melamar
sebagai berikut.
1. Pendaftaran dibuka tanggal 2 – 10 Juli 2018.
2. Mengisi formulir pendaftaran seperti pada lampiran.
3. Mendaftarkan secara online ke http://www.simppm.unsyiah.ac.id.
4. Mengisi tahapan pendaftaran dan mengupload formulir isian, serta lampiran tambahan
lainnya, dan dijadikan satu file dalam bentuk PDF yang telah ditandatangani ke SIMPPM.

5. Penutup
Demikian panduan ini dibuat agar dapat memberikan kejelasan kepada calon promotor
pelaksana Program Riset Unggulan Unsyiah Percepatan Doktor 2018.

Banda Aceh, 29 Juni 2018
Rektor Universitas Syiah Kuala,

dto

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP. 196208081988031003
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Lampiran Cover dan Formulir Isian.

USULAN

PROGRAM RISET UNGGULAN UNSYIAH
PERCEPATAN DOKTOR

Nama Promotor Utama/NIP
Nama Co-Promotor 1/ NIP
Nama Co-Promotor 2/ NIP

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DARUSSALAM BANDA ACEH
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FORMULIR APLIKASI CALON PROMOTOR
PROGRAM RISET UNGGULAN UNSYIAH PERCEPATAN DOKTOR
TAHUN 2018
I. Data Personal Promotor
No.

Promotor

1

Nama lengkap gelar
Promotor Utama
Nama lengkap gelar
Nama Co-promotor 1
(tentative)
Nama lengkap gelar
Nama Co-promotor 2
(tentative)

2

3

Pangkat/golongan,
Jabatan Fungsional
Terakhir

Fakultas, Jurusan, dan
nama Laboratorium
utama tempat
melakukan penelitian

H Indeks-Scopus
(lengkapi scopus
author ID, dan link
scopus)

Catatan:
1. Co-promotor mengikuti semua kriteria promotor seperti pada panduan poin 3 dengan pengecualian syarat fungsional minimal Lektor.
2.. Jika promotor belum berfungsional Profesor maka salah satu co-promotor harus berfungsional Profesor.

II. Data Penelitian Promotor Utama (Isikan data penelitian yang dilakukan tahun 2014 – 2018,

dimulai dengan data tahun terakhir
No

Nama
Peneliti

Tim

Judul Penelitian

Nama Hibah dan Sumber
Dana Penelitian

1
2
3
Catatan:
Jumlah baris tabel dapat disesuaikan

III. Data Publikasi Promotor Utama (Isikan data publikasi jurnal/proceeding internasional

terindek scopus 5 tahun terakhir, dimulai dengan data tahun terakhir)
No

Nama Tim
Penulis

Judul Artikel

Nama jurnal,
volume /nomor,
halaman, dan
tahun

Tautan Artikel

1
2
3
Catatan:
Jumlah baris tabel dapat disesuaikan

Banda Aceh, Juli 2018
Promotor Pengusul

Nama dan tanda tangan
Lampiran Tambahan:
1. Halaman depan profil promotor pada Scopus;
2. Sampul depan laporan hasil penelitian 2014-2017 dan kontrak Penelitian 2018;
3. Artikel jurnal internasional berindek Scopus dengan status promotor sebagai penulis pertama dan atau penulis
korespondensi.

Catatan:
Harap tidak merubah layout dan font type/size dari formulir ini
Formulir yang sudah diisi dan dokumen lampiran dijadikan satu file format PDF,
dikirim online melalui SIMPPM paling telat hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 12.00 wib
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