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KATA PENGANTAR
Buku panduan penyelenggaraan program Doktor Ilmu Ekonomi ini bertujuan untuk
menjabarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas
Andalas, yang berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan
Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015. Buku ini secara umum memuat tujuan pendidikan
doktor Ilmu Ekonomi, sistem pembelajaran, pentahapan pembelajaran, kurikulum, penerimaan
mahasiswa baru, beasiswa, dan prosedur standar lainnya.
Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan semua pihak yang telah
berkontribusi untuk penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat dipahami bersama dan
digunakan untuk memperlancar proses pendidikan doktor ilmu ekonomi. Kami berharap buku
ini dapat menjadi pedoman bagi, mahasiswa, dosen, pembimbing, dan staf sekretariat. Tentu
saja buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan ke depan
sangat kami butuhkan.
Padang Mei 2018
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi
dto
Endrizal Ridwan, Ph.D.
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PENDAHULUAN
Program Studi S3 Ilmu Ekonomi merupakan sebuah prestise bagi Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas. Program doktor pertama di Fakultas Ekonomi ini terselenggara sejak tahun 2009
dengan izin penyelenggaraan Dirjen Dikti nomor 62/D/T/2009. Program ini merupakan jawaban
terhadap tuntutan pembangunan sumber daya manusia di bidang ekonomi yang lebih baik
dengan menghasilkan tenaga profesional yang handal, berkualitas, kreatif, dan responsif
terhadap perkembangan zaman.
Program Doktor Ilmu Ekonomi selalu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan
pendidikan ekonomi di Indonesia. Penyesuaian terkini adalah dengan melakukan upaya
pemutakhiran kurikulum berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Program
Doktor Ilmu Ekonomi membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan kecakapan
melakukan kajian empiris setara dengan KKNI level 9. Program Doktor Ilmu Ekonomi merancang
skema perkuliahan dan komponen riset yang mampu menuntun para kandidat doktor untuk
menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
Kandidat Doktor Ilmu Ekonomi dapat memilih peminatan relevan dengan keahlian yang
diinginkan, antara lain:
• Ekonomi Pembangunan;
• Ekonomi Perdagangan Internasional;
• Ekonomi Regional dan Perkotaan;
• Ekonomi Sumberdaya Manusia;
• Ekonomi Manajemen dan Finance.

VISI
Menjadi program doktor ilmu ekonomi terkemuka di Asia Tenggara yang menghasilkan ekonom
berkarakter mandiri dan berdaya saing global pada tahun 2024.

MISI
1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran doktoral Ilmu Ekonomi yang berkualitas dan
berdaya saing global.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian ekonomi untuk mendukung kemandirian dan daya
saing bangsa
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung percepatan
pembangunan ekonomi.
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PROFIL LULUSAN
Doktor Ekonomi yang mampu memahami konsep dan teori ekonomi secara mendalam; mampu
merumuskan permasalahan ekonomi secara terstruktur berdasarkan kaidah ilmiah, logis,
sistematis, dan kreatif; mampu memberikan solusi permasalahan ekonomi dengan
mengembangkan kajian teoritis dan metoda empiris terkini dan termaju melalui pendekatan
interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner; serta mampu meghasilkan karya ilmiah
dengan kebaharuan yang teruji secara nasional dan internasional.

DESKRIPSI PROFIL LULUSAN
No

1

2

3

Profil

Deskripsi

Ekonom Ilmuan

Doktor Ekonomi yang mengembangkan konsep dan teori
ekonomi secara mendalam, memberikan kontribusi pada
pengembangan dan pengamalan ilmu ekonomi yang humanis
dengan menghasilkan penelitian ekonomi berdasarkan kaidah
ilmiah, logis, kritis, sistematis, dan kreatif;

Ekonom Peneliti

Doktor Ekonomi yang mengembangkan kajian teoritis dan
kajian empiris terkini dan termaju di bidang ekonomi dengan
kajian ilmu-ilmu sosial lain melalui pendekatan interdisiplin,
multidisiplin, atau transdisiplin, untuk kemaslahatan umat yang
dipublikasikan dalam bentuk disertasi dan makalah yang
diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;

Ekonom Analis

Doktor Ekonomi yang menyusun argumen dan solusi ekonomi
berdasarkan data empiris dan pemahaman teoritis yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta
mengkomunikasikan argument dan solusi tersebut melalui
media massa atau langsung kepada masyarakat.

SISTIM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Program Doktor Ilmu Ekonomi menyelenggarakan pendidikan doktoral melalui dua program:
reguler dan by research. Prediket Doktor dapat dicapai dengan beban minimum 42 SKS.

PROGRAM DOKTOR REGULER
Program doktor reguler (perkuliahan plus riset) terdiri dari 24 SKS perkulihan kelas dan 18 SKS
riset disertasi yang terbagi ke dalam ujian proposal penelitian, seminar makalah hasil penelitian,
publikasi penelitian, dan ujian doktor. Mahasiswa wajib lulus ujian preliminary, yang
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dilaksanakan setelah mahasiswa lulus dengan nilai minimal B rangkaian perkuliahan Teori
Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro. Kandidat doktor dapat disandang oleh mahasiswa
setelah lulus ujian candidacy atau ujian kolokium proposal penelitian.
Program reguler dapat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester efektif.
Alur penyelesaian studi doktor reguler dapat tergambar pada diagram berikut:
•Mengikuti Kuliah Kualifikasi atau Waived
•Lulus Minimal B Teori Ekonomi Mikro 4 dan Teori
SMT 0-1 Ekonomi Makro 4

SMT = semester

SMT-2

SMT 3-4

SMT-5

SMT-6

•Ujian Preliminary Mikro dan Makro
•Lulus Matakuliah Peminatan Keahlian

•Ujian Kolokium Proposal Penelitian
•Presentasi dan Seminar Makalah Tahun Dua

•Publikasi Pada Jurnal Internasional Bereputasi

•Finalisasi Disertasi
•Ujian Doktor

•SELESAI

DAFTAR PENAWARAN MATAKULIAH
Program Doktor Ilmu Ekonomi mendisain perkuliahan kelas yang intens hanya pada semester
kualifikasi dan pada tahun pertama studi doktoral. Proses pembelajaran untuk dua tahun
berikutnya lebih berfokus kepada riset. Perkuliahan pada semester kualifikasi tidak dihitung
untuk mencukupi kredit doktoral tetapi tetap ditampilkan pada transkrip nilai mahasiswa.
Untuk kasus yang sangat jarang, mahasiswa bereputasi tinggi bisa mengganti (waived)
sebahagian atau seluruh matakuliah kualifikasi dengan matakuliah lain yang dapat mencukupi
kredit doktoral. Persyaratan penggantian tersebut ditentukan oleh Program Studi. Disamping
itu, mahasiswa dapat mengambil matakuliah di semester yang lebih tinggi. Tabel-tabel berikut
memuat semua matakuliah yang ditawarkan pada Program Doktor Ilmu Ekonomi.
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No
1
2
3
4

Kode
EKO 503
EKO 504
EKO 505
EKO 506

Semester Kualifikasi (0)
Matakuliah
Teori Ekonomi Mikro 3
Teori Ekonomi Makro 3
Matematika Ekonomi
Statistik Ekonomi
JUMLAH

SKS
3
3
3
3
12

Semester I
No Kode
Matakuliah
1 EKO 551
Ekonometrika
2 EKO 564
Teori Ekonomi Mikro 4
3 EKO 565
Teori Ekonomi Makro 4
PILIH 1 MATAKULIAH KEAHLIAN BERIKUT
1 EKO 553
Ekonomi Kependudukan
2 EKO 554
Ekonomi Internasional
3 EKO 555
Ekonomi Regional
4 EKO 556
Ekonomi Pembangunan
5 EKO 557
Ekonomi Sektor Publik
6 EKO 558
Organisasi Industri dan Corporate Finance
7 EKO 559
Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
8 EKO 560
Ekonomi Pendidikan
9 EKO 561
Ekonomi Kelembagaan
10 EKO 562
Ekonomi Moneter
11 EKO 563
Teori Pertumbuhan Ekonomi
JUMLAH

SKS
3
3
3

3
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Matakuliah pada semester I ini memberikan fondasi dasar ilmu ekonomi dan teknik analisis
mendasar yang dipakai dalam penelitian-penelitian sosial dan ekonomi. Disamping itu, pada
semester ini mahasiswa sudah mulai mengarah kepada pemusatan keahlian yang akan
didalami, yang kelanjutannya akan diambil pada semester II.
Semester II
No
Kode
Matakuliah
1 EKO 604
Metodologi Penelitian Doktoral
PILIH 1 MK KEAHLIAN LANJUTAN DAN 2 MK PILIHAN BEBAS
1 EKO 605
Ekonomi Sumber Daya Manusia
2 EKO 606
Ekonomi Ketenagakerjaan
3 EKO 607
Perdagangan Internasional
4 EKO 608
Ekonomi Moneter Internasional
5 EKO 609
Metoda Analisis Regional
7

SKS
3
9

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

EKO 610
EKO 611
EKO 612
EKO 613
EKO 614
EKO 615
EKO 616
EKO 617
EKO 618
EKO 619
EKO 620
EKO 621
EKO 622
EKO 623
EKO 624

Ekonomi Perkotaan
Ekonomi Perencanaan
Teori Agensi dan Strategi Bisnis
Keuangan Nasional dan Daerah
Analisis Multivariat dan Persamaan Struktural
Ekonomi Resettlement
Ekonomi Kesehatan
Ekonomi Kontrak dan Insentif
Ekonomi Regulasi
Ekonomi Moneter Lanjutan
Ekonometrika Time Series
Ekonometrika Cross Section dan Panel Data
Studi Empiris Pertumbuhan Ekonomi
Falsafah Ilmu Ekonomi
Ekonomi Innovasi
JUMLAH
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Pada Semester II mahasiswa sudah mengarah kepada riset dengan fokus penulisan proposal.
Untuk mempertajam analisis dan pendalaman peminatan, mahasiswa mengambil matakuliah
pemintan lanjutan dari semester sebelumnya dan matakuliah pilihan yang mendukung
peminatan keahlian tersebut. Untuk mengarahkan riset sesuai kaidah keilmuan, mahasiswa
mengambil matakuliah metodologi penelitian, yang outputnya proposal ringkas dengan fokus
utama literature review. Proposal kemudian disempurnakan pada semester berikutnya.
No
Kode
1 EKO 653

Semester III
Matakuliah
Kolokium dan Ujian Proposal Penelitian
JUMLAH

SKS
4
4

Semester III merupakan semester proposal. Mahasiswa pada semester ini sudah harus
membentuk tim pembimbing untuk menyempurnakan proposal yang telah dirancang dalam
matakuliah Metodologi Penelitian Doktoral. Proposal minimal berisi alasan pemilihan topik,
pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dikaji, dan metode analisis yang digunakan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mahasiswa mesti berupaya agar setiap pertanyaan
penelitian dapat berkembang menjadi satu makalah untuk publikasi.
No
Kode
1 EKO 702

Semester IV
Matakuliah
Penulisan dan Seminar Makalah Tahun Dua
JUMLAH

SKS
3
3

Pada Semester IV mahasiswa fokus kepada penulisan makalah yang berasal dari salah satu
pertanyaan penelitian dalam proposal. Tim pembimbing memandu mahasiswa dalam menulis
8

dengan format standar publikasi. Makalah, yang dinamai “Makalah Tahun Dua,” wajib
diseminarkan pada akhir semester untuk mendapatkan penilaian dari tim pembimbing dan
masukan dari peserta seminar.
Semester V
No
Kode
Matakuliah
SKS
1 EKO 751
Publikasi Penelitian Doktoral
5
JUMLAH
5
Pada Semester V mahasiswa melanjutkan penulisan disertasi secara utuh dan mempublikasikan
makalah pada jurnal internasional bereputasi. Matakuliah Publikasi Penelitian Doktoral
bertujuan memonitor kemajuan publikasi mahasiswa. Publikasi dapat berupa sebahagian atau
keseluruhan disertasi. Kemajuan publikasi dapat berupa pembahasan paper yang telah
disubmit, laporan perbaikan paper yang berstatus “under revision,” atau presentasi paper yang
telah “accepted.”
No
Kode
1 EKO 801
2 EKO 900

Semester VI
Matakuliah
Ujian Doktor
Disertasi 18 SKS
(Gabungan 653, 702, 751, dan 801)
JUMLAH

SKS
6

6

Semester VI adalah semester finishing-touch dan pelaksanaan ujian doktor. Pada semester ini
mahasiswa menyempurnakan disertasi secara utuh, yang sebahagian sudah dipublikasikan dan
sebahagian lain berkualitas publikasi. Disertasi utuh diuji kelayakannya di depan tim penguji
internal dan eksternal untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi.
PEMUSATAN KEAHLIAN
Mahasiswa wajib memilih minimal 1 (satu) pemusatan keahlian. Pemusatan terdiri dari minimal
2 (dua) matakuliah dalam kelompok pemusatan yang sama. Matakuliah lain di dalam atau di
luar kelompok pemusatan yang dipilih dapat dijadikan sebagai matakuliah pilihan bebas. Selain
pemusatan yang telah baku, mahasiswa, dengan persetujuan Kaprodi, bisa juga mengajukan
pemusatan keahlian baru dengan mengkombinasikan 2 (dua) matakuliah pilihan yang
berkaitan. Pemusatan dan matakuliah-matakuliah penyokongnya ditampilkan pada tabel
berikut. Penawaran pemusatan dan matakuliah bergantung kepada peminat dan ketersediaan
instruktur pada semester berjalan.
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No

Kode

Pemusatan dan Matakuliah Pilihan
Matakuliah

Pemusatan Ekonomi Sumberdaya Manusia
1 EKO 553
Ekonomi Kependudukan
2 EKO 605
Ekonomi SDM
3 EKO 606
Ekonomi Ketenagakerjaan
Pemusatan Perdagangan Internasional
1 EKO 554
Ekonomi Internasional
2 EKO 607
Perdagangan Internasional
3 EKO 608
Ekonomi Moneter Internasional
Pemusatan Ekonomi Regional dan Perkotaan
1 EKO 555
Ekonomi Regional
2 EKO 609
Metoda Analisis Regional
3 EKO 610
Ekonomi Perkotaan
Pemusatan Ekonomi Pembangunan
1 EKO 556
Ekonomi Pembangunan
2 EKO 611
Ekonomi Perencanaan
Pemusatan Ekonomi Publik
1 EKO 557
Ekonomi Sektor Publik
2 EKO 613
Keuangan Nasional dan Daerah
Pemusatan Ekonomi Manajemen dan Finance
1 EKO 558
Organisasi Industri dan Corporate Finance
2 EKO 612
Teori Agensi dan Strategi Bisnis
3 EKO 614
Analisis Multivariat dan Persamaan Struktural
Pemusatan Ekonomi Kesenjangan dan Resettlement
1 EKO 559
Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi
2 EKO 615
Ekonomi Resettlement
Pemusatan Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan
1 EKO 560
Ekonomi Pendidikan
2 EKO 616
Ekonomi Kesehatan
Pemusatan Ekonomi Kelembagaan dan Regulasi
1 EKO 561
Ekonomi Kelembagaan
2 EKO 617
Ekonomi Kontrak dan Insentif
3 EKO 618
Ekonomi Regulasi
Pemusatan Ekonomi Moneter
1 EKO 562
Ekonomi Moneter
2 EKO 619
Ekonomi Moneter Lanjutan
Pemusatan Ekonometrika Terapan
1 EKO 620
Ekonometrika Time Series
2 EKO 621
Ekonometrika Cross Section dan Panel Data
Pemusatan Pertumbuhan Ekonomi
1 EKO 563
Teori Pertumbuhan Ekonomi
2 EKO 622
Studi Empiris Pertumbuhan Ekonomi
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SKS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

UJIAN PRELIMINARY MIKRO MAKRO
Setelah lulus minimal B rangkaian matakuliah Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro,
mahasiswa mengikuti ujian preliminary mikro dan makro yang dilaksankan Program Studi
secara terjadwal minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun. Mahasiswa yang gagal salah satu mata
ujian wajib mengkuti kembali mata ujian yang gagal tersebut.
Mahasiswa berprestasi tinggi dengan kriteria dibawah ini boleh tidak mengikuti ujian
Preliminary Mikro atau Makro, atau keduanya.
1. Lulus dengan nilai A rangkaian matakuliah yang diujian-preliminary-kan.
2. Memiliki 2 (dua) karya ilmiah mandiri (solo author) berkaitan dengan topik riset yang
telah dipublikasikan.

PROGRAM DOCTOR BY RESEARCH
Program doctor by research (dengan tugas dan penelitian) terdiri dari 3 SKS perkuliahan
Metodologi Penelitian dan 39 SKS riset disertasi yang terdiri dari ujian proposal penelitian,
penulisan makalah dan seminar, publikasi dua paper di jurnal internasional, dan ujian doktor.
Kandidat doktor dapat disandang oleh mahasiswa yang telah lulus ujian proposal penelitian.
Alur studi tergambar dalam diagram berikut:
•Mengikuti Kuliah Metodologi Penelitian
SMT-1 Doktoral

SMT-2

•Kolokium dan Ujian Proposal Penelitian

•Progress Report 1: Penulisan Paper dan
SMT-3 Presentasi
•Progress Report 2: Publikasi Paper
SMT-4 Pertama di Jurnal Internasional
•Progress Report 3: Publikasi Paper ke
SMT-5 Dua di Jurnal Internasional
•Disertasi
SMT-6 •Ujian Doktor
•SELESAI
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Meskipun program doctor by research berfokus kepada penelitian mandiri di bawah bimbingan
tim promotor, mahasiswa tetap terdaftar setiap semesternya dengan mengambil matakuliahmatakuliah berikut:
SMT
1
2
3
4

KODE
EKO 604
EKO 653
EKO 703
EKO 752

5

EKO 753

6
6

EKO 801
EKO 901

MATAKULIAH
Metodologi Penelitian Doktoral
Kolokium dan Ujian Proposal Penelitian
Progress Report 1: Penulisan Paper dan Seminar
Progress Report 2: Publikasi Paper Pertama di
jurnal internasional
Progress Report 3: Publikasi paper ke dua di
jurnal internasional
Ujian Doktor
Disertasi 39 SKS
(Gabungan 653, 703, 752, dan 801)
JUMLAH

SKS
3
4
5
12
12
6

42

Progress Report 1, 2, dan 3 berupa kegiatan mahasiswa yang menunjang riset dan publikasi.
Kegiatan dapat berupa studi mandiri terstruktur dan presentasi pada seminar lokal, nasional,
atau internasional. Tim pembimbing memberikan penilaian lulus untuk setiap progress report
jika hasil pekerjaan mahasiswa setara dengan SKS yang dibebankan. Setiap progress report
dipresentasikan di depan tim pembimbing dan makalahnya dikoleksi di Sekretariat
Pascasarjana.

LAPORAN KEMAJUAN STUDI
Semua mahasiswa yang telah memasuki tahap penelitian yang ditandai dengan keluarnya SK
pembimbingan wajib mempresentasikan kemajuan studinya setiap akhir semester pada Work
in Progress (Workin-Pro) Seminar Series yang terjadwal secara rutin.
Dalam seminar ini mahasiswa menyampaikan kemajuan studi dan penelitian, dan rencana kerja
ke depan di hadapan tim pembimbing. Khusus untuk program doctor by research, seminar ini
dapat digunakan sebagai ujian pentahapan disertasi yang dinilai oleh tim pembimbing.

PENDAFTARAN DAN STATUS MAHASISWA
Setiap mahasiswa wajib mendaftar setiap semester untuk mendapatkan pelayanan akademik.
Pendaftaran ditandai dengan isian kartu rencana studi (KRS) yang telah disyahkan universitas.
Dengan demikian status mahasiswa adalah terdaftar atau tidak terdaftar. Mahasiswa yang tidak
terdaftar tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
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PERKULIAHAN, UJIAN DAN PENILAIAN
Seluruh perkuliahan terjadwal dan dilaksanakan di Kampus Unand Limau Manis pada hari kerja
Senin – Jumat. Perkuliahan menggunakan sistim kredit semester (SKS) yang dilaksanakan
reguler 16 (enam belas) kali pertemuan, termasuk ujian.
Mahasiswa berhak mengikuti ujian semester jika terdaftar pada matakuliah bersangkutan,
kehadiran minimal 75 (tujuh puluh lima) persen, dan tidak sedang mendapatkan sanksi
akademik.
Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan melalui evaluasi dengan prinsip keadilan,
relevan, dan akuntabel. Pelaporan penilaian merupakan cerminan keberhasilan mahasiswa
yang dinyatakan dalam nilai mutu dan angka mutu dengan panduan:
Nilai Angka
85 – 100
80 – 85
75 – 80
70 – 75
65 – 70
60 – 65
55 – 60
40 – 55
0 – 40

Nilai Mutu
A
AB+
B
BC+
C
D
E

Angka Mutu
4,00
3,50
3,25
3,00
2,75
2,25
2,00
1,75
0,00

KODE ETIK PENELITIAN DAN FORMAT PENULISAN DISERTASI
Kode etik penelitian ditetapkan oleh Komite Etik Senat Universitas Andalas yang secara umum
berpijak pada academic honesty (kejujuran akademis), meliputi aspek kerahasiaan dan validity
data, hak kepemilikan intelektual, dan kebijakan anti plagiarisme.
Disertasi di Program Doktor Ilmu Ekonomi dapat berupa disertasi klasik atau kumpulan
beberapa paper (essay). Disertasi klasik umumnya memuat bab pendahuluan, tinjauan literatur,
metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Disertasi essay berisi bab-bab essay berupa
3 (tiga) paper yang sebahagiannya telah dipublikasikan.
Format penulisan disertasi mengacu kepada American Psycological Association (APA) Style
Manual, 6th Edition (http://www.apastyle.org/). Urutan dan jumlah bab disertasi secara umum
tidak dibatasi, bergantung kepada keperluan peneliti. Aturan baku penulisan disertasi diatura
dalam peraturan tersendiri.
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PENYELESAIAN STUDI
Ujian Doktor menutup rangkaian kegiatan akademik di Program Doktor Ilmu Ekonomi. Untuk
menyelesaikan studi doktor, mahasiswa wajib memenuhi persyaratan, di antaranya:
1. Lulus semua matakuliah program doktor tanpa nilai C atau D;
2. Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00;
3. Publikasi di jurnal internasional bereputasi (ciri-ciri jurnal tersebut di antaranya temasuk
kelompok Q3 atau lebih tinggi di www.cimagojr.com dan tidak termasuk list predatory
journals di https://beallslist.weebly.com/ )
Prediket lulus Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi berkriteria sebagai berikut:
Prediket Lulus
Dengan Pujian

Sangat Memuaskan

Memuaskan

Kriteria
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

IPK lebih dari 3,75;
Nilai matakuliah minimal B;
Masa kuliah paling lama 8 (delapan) semester efektif;
Nilai disertasi A.
IPK lebih dari 3,50;
Nilai matakuliah minimal B;
Masa kuliah paling lama 10 (sepuluh) semester
efektif.
1. IPK minimal 3,00.

BERHENTI STUDI SEMENTARA (BSS)
Mahasiswa dengan alasan yang kuat dapat mengajukan berhenti studi sementara (BSS) paling
lama 2 (dua) semester. Masa BSS tidak dihitung sebagai semester efektif, dan mahasiswa tidak
dikenakan pembayaran SPP. Mahasiswa yang ingin BSS mesti mengajukan surat permohonan
BSS kepada Rektor c.q Wakil Rektor 1 dengan persetujuan Dekan dan melampirkan bukti-bukti
yang relevan. BSS berlaku setelah Rektor mengeluarkan SK BSS.

PENGHENTIAN STUDI
Penghentian studi mahasiswa doktor Ilmu Ekonomi dapat disebabkan salah satu hal berikut:
1. Tidak dapat menyelesaikan studi dalam 14 (empat belas) semester efektif;
2. Mengundurkan diri;
3. Tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut.
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap etika dan moral akademik sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Akademik.
Mahasiswa yang berhenti studi tidak dapat mendaftar kembali di Program Doktor Ilmu
Ekonomi.

14

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Proses penerimaan mahasiswa baru Program Doktor Ilmu Ekonomi dilaksanakan secara
terintegrasi oleh Program Pascasarjana Universitas Andalas melalui website pasca.unand.ac.id.
Panitia penerimaan mahasiswa baru melaksanakan tes kemampuan akademis, bahasa Inggris,
dan wawancara. Program Doktor Ilmu Ekonomi memberikan kesempatan kepada calon
mahasiswa menggunakan nilai TPA OTO-Bappenas, atau GRE, atau GMAT untuk pengganti tes
kemampuan akademik dan TOEFL Institutional atau IELTS yang masih berlaku sebagai pengganti
nilai tes kemanpuan bahasa Inggris yang dilaksanakan panitia penerimaan mahasiswa baru.
Untuk alasan tertentu, tes wawancara dapat dilakukan secara jarak jauh (teleconference).
Tatacara penerimaan mahasiswa baru, persyaratan, dan besaran uang kuliah ditentukan oleh
Program Pascasarjana Universitas Andalas. Persyaratan umum dan khusus program Doktor Ilmu
Ekonomi sebagai berikut:

PERSYARATAN UMUM
1. Salinan ijazah sarjana dan magister atau ijazah penyetaraan yang telah dilegalisir. ijazah
magister dari program studi dalam negeri terakreditasi minimal B atau luar negeri yang
telah disetarakan Dikti.
2. Salinan transkrip nilai sarjana dan magister yang telah dilegalisir. IPK program magister
minimal 3.00 pada skala 4.00, atau ekuivalen.
3. Salinan skor tes potensi akademik TPA minimal 500, atau GRE minimal 500, atau GMAT
minimal 500 yang masih berlaku, atau lulus ujian kemampuan akademik yang
dilaksanakan oleh universitas.
4. Salinan skor tes TOEFL Institutional minimum 500, atau IELTS minimum 6, atau lulus
ujian bahasa Inggris yang diadakan oleh universitas.
5. Rencana penelitian doktoral (minimal 1000 kata).
6. Surat rekomendasi dari dua orang yang kompeten memberikan evaluasi kemampuan
akademik.
7. Surat pernyataan kemampuan pembiayaan selama studi bermaterai 6000.
8. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit.
9. Surat kesediaan dari calon promotor (tidak wajib)

PERSYARATAN KHUSUS PROGRAM DOCTOR BY RESEARCH
1. Ijazah magister harus dari program Magister Ilmu Ekonomi dengan komponen utama
perkuliahan (bukan master by research). Program studi magister dalam negeri mesti
berakreditasi A.
2. Salinan skor tes potensi akademik TPA minimal 500, atau GRE minimal 500, atau GMAT
minimal 500 yang masih berlaku, atau lulus ujian kemampuan akademik yang
dilaksanakan oleh universitas.
3. Kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL Institutional minimum 500, atau IELTS
minimum 6, atau lulus ujian bahasa Inggris yang dilaksanakan universitas.
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4. Memiliki 2 (dua) karya ilmiah mandiri (solo author) yang telah dipublikasikan, salah
satunya harus dalam bahasa Inggris.
5. Surat kesediaan calon promotor/pembimbing.

PENERIMAAN MAHASISWA KHUSUS
Program Doktor Ilmu Ekonomi juga menerima mahasiswa pindahan dari Program Doktor Ilmu
Ekonomi atau yang relevan di luar Universitas Andalas. Matakuliah doktoral yang setara dapat
diakui maksimum 12 SKS. Teknis pernerimaan dan proses transfer matakuliah diatur dengan
peraturan tersendiri.

FAST-TRACK DARI PROGRAM S2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Doktor Ilmu Ekonomi menerima mahasiswa jalur cepat (fast-track) dari Program
Magister Perencanaan Pembangunan. Syarat utama program fast-track adalah mahasiswa
berprestasi dengan IPK minimal 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademis.
Mahasiswa tersebut dapat mencicil kredit doktoral sewaktu menyelesaikan studi magisternya,
khususnya matakuliah Teori Ekonomi Mikro 4 dan Teori Ekonomi Makro 4. Mahasiswa diberi
pula kesempatan untuk mengikuti ujian preliminary Mikro dan Makro. Setelah menyelesaikan
studi magister, mahasiswa mendaftar kembali untuk mengikuti program doktor dan semua
matakuliah doktoral yang telah diambil dapat ditransfer dan diakui sebagai bagian dari
pendidikan doktoral.

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA
Biaya pendidikan di Program Doktor Ilmu Ekonomi ditetapkan oleh Rektor Universitas Andalas
setiap tahun, yang terdiri dari
• Biaya pengembangan institusi;
• Biaya SPP setiap semester mulai dari saat terdaftar sampai ujian doktor; dan
• Biaya Wisuda.
Program Doktor Ilmu Ekonomi tidak menyediakan beasiswa bagi mahasiswa. Tetapi,
Kementrian Ristek dan Dikti menyediakan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri
(BUDI-DN) bagi mahasiswa pascasarjana yang berprofesi sebagai dosen. Calon mahasiswa dapat
mengakses informasi lengkap di laman http://budi.ristekdikti.go.id.
Kementerian Keuangan RI juga menyediakan beasiswa bagi putra-putri Indonesia untuk
melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3. Informasi lengkap dapat terdapat di laman
https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/.
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STANDAR OPRATING PROCEDURES (SOPs)
PEMBENTUKAN TIM PEMBIMBING DISERTASI
Persyaratan Pembimbing Disertasi
1. Promotor adalah dosen tetap aktif Universitas Andalas, berkualifikasi doktor, dan
memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi
dalam 5 (lima) tahun terakhir.
2. Kopromotor berkualifikasi doktor, dosen tetap atau tidak tetap Universitas Andalas atau
pakar dari lembaga lain.
3. Promotor dan paling sedikit 1 (satu) kopromotor adalah dosen tetap Jurusan Ilmu
Ekonomi.
4. Promotor membimbing maksimal 5 (lima) mahasiswa dalam satu waktu dan hanya
dapat menambah mahasiswa bimbingan apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada
yang lulus.
5. Tim pembimbing disertasi paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 4 (empat)
orang.
6. Mahasiswa dapat mengusulkan tim pembimbing sesuai dengan topik penelitiannya.
7. Tim pembimbing diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan Dekan atas usulan
Kepala Program Studi melalui Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi.
Persyaratan pengajuan tim pembimbing
1. Terdaftar pada semester berjalan;
2. Lulus ujian preliminary Mikro dan Makro;
3. Memiliki draft awal proposal penelitian.
Prosedur Pembentukan Tim Pembimbing
Mahasiswa mengusulkan tim pembimbing disertasi setelah
berkonsultasi dengan calon pembimbing.
Prodi mengevaluasi berdasarkan beban bimbingan dan
keahlian calon pembimbing.
Mahasiswa meminta persetujuan calon pembimbing yang
diusulkan Prodi.
Dekan mengeluarkan SK tim pembimbing atas usulan
Prodi dan Jurusan.
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KOLOKIUM UJIAN PROPOSAL
Persyaratan Pengajuan Kolokium Ujian Proposal
1. Terdaftar pada semester berjalan;
2. Telah lulus ujian preliminary untuk program doktor reguler;
3. Telah lulus matakuliah metode penelitian;
4. Draft proposal telah disetujui semua tim pembimbing dan;
5. Draft proposal diserahkan ke sekretariat paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal
kolokium.
Tim Penguji
1. Tim penguji terdiri dari tim pembimbing dan penguji internal.
2. Minimal 3 (tiga) orang penguji internal, 2 (dua) diantaranya mesti dari Jurusan Ilmu
Ekonomi;
3. Minimal 2(dua) penguji internal mesti hadir in-person, penguji lainnya boleh
memberikan penilaian dan komentar tertulis;
4. Minimal 2 (dua) tim pembimbing mesti hadir in-person;
5. Pimpin ujian adalah promotor atau kopromotor yang ditunjuk oleh promotor.
Prosedur Kolokium Ujian Proposal
Mahasiswa setelah berkonsultasi dengan tim pembiming
mengajukan permohonan kolokium dengan melampirkan semua
persyaratan.

Prodi memverikasi dokumen dan menentukan penguji internal.

Mahasiswa mengirim bahan ujian untuk penguji internal paling
lambat 4 hari sebelum ujian berlangsung. Mahasiswa
mengingatkan penguji internal minimal satu hari sebelum ujian.

Promotor atau Kopromotor yang ditunjuk memimpin kolokium.

Penilaian
1. Skala penilaian sesuai dengan peraturan akademik Universitas Andalas;
2. Ujian wajib diulang jika akumulasi penilaian tim penguji lebih rendah dari B.
3. Tim penguji dapat menjadwal ulang ujian jika bersepakat bahwa proposal secara
kualitas belum layak untuk diujikan.
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Tertib Acara
1. Ujian terbuka untuk umum;
2. Mulai: ujian dibuka oleh pimpinan ujian;
3. Presenter mempresentasikan proposal penelitian;
4. Sesi tanya-jawab presenter dengan hadirin;
5. Sesi tanya jawab presenter dengan tim penguji;
6. Rapat tim penguji (presenter dan hadirin meninggalkan ruangan, atau rapat
dilaksanakan di ruang terpisah);
7. Selesai: pembacaan keputusan ujian di depan presenter dan hadirin;

UJIAN DOKTOR
Persyaratan pengajuan ujian doktor
1. Terdaftar pada semester berjalan;
2. Telah lulus seluruh matakuliah tanpa nilai C atau D;
3. IPK minimal 3,00.
4. Paper telah di-submit ke jurnal internasional dengan status minimal “under review,” jika
belum “accepted;”
5. Draft disertasi sudah disetujui pembimbing.
6. Draft disertasi telah lolos cek kemiripan (similarity and plagiarism check).
7. Draft abstrak untuk disertasi yang akan ditandatangani tim pembimbing dan semua
penguji pada hari ujian.
Tim Penguji
1. Terdiri dari tim pembimbing, penguji internal, dan penguji eksternal.
2. Tim penguji internal terdiri dari kaprodi, atau yang ditunjuk, dan minimal 3 (tiga) penguji
lain. Penguji internal lain adalah penguji yang sama pada waktu ujian kolokium.
3. Dekan membuka dan menutup ujian doktor tetapi bukan bertindak sebagai penguji,
kecuali jika yang bersangkutan termasuk penguji internal. Dekan dapat bertanya dan
memberikan saran, tetapi tidak memberikan nilai.
4. Ketua tim penguji adalah kaprodi atau yang ditunjuk.
Penilaian
1. Ketentuan lulus atau tidak lulus dilakukan dengan musyawarah tim penguji;
2. Nilai angka diberikan jika promovendus lulus ujian.
Tertib Acara
1. Ujian terbuka untuk umum;
2. Mulai: Dekan memimpin rapat awal tentang kelayakan disertasi (Promovendus dan
audience meninggalkan ruangan, atau rapat dilaksanakan di ruang terpisah);
3. Dekan membuka acara ujian (setelah promovendus dan hadirin berada di ruangan);
4. Dekan menyerahkan pelaksanaan ujian kepada ketua tim penguji;
5. Ketua tim penguji memimpin ujian dalam 3 tahapan: (i) promovendus
mempresentasikan hasil disertasinya, (ii) tanya jawab promovendus dengan tim penguji
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dengan memberikan penghormatan terlebih dahulu kepada penguji eksternal, (iii) rapat
penilaian ujian (hadirin meninggalkan ruangan, atau rapat dilaksanakan di ruang
terpisah);
6. Ketua tim penguji mengumumkan hasil ujian doktor (hadirin memasuki ruangan);
7. Sepatah kata dari promovendus atau doktor baru;
8. Selesai: Dekan menutup acara ujian.
Dress code: pakaian formal.
Prosedur Ujian Doktor
Mahasiswa setelah berkonsultasi dengan tim pembiming mengajukan
permohonan ujian doktor dengan melampirkan semua persyaratan.
Promotor menentukan penguji ekternal.

Prodi memverikasi dokumen dan menentukan penguji internal.

Prodi berkoresponden dengan penguji ekternal, mengirim bahan,
meminta persetujuan pengujian, dan arrangement lainnya. Bahan ujian
diterima penguji eksternal paling lambat 15 hari sebelum ujian.
Mahasiswa mengirim bahan ujian untuk penguji internal paling lambat 4
hari sebelum ujian berlangsung. Mahasiswa mengingatkan penguji
internal minimal satu hari sebelum ujian.

Dekan membuka dan menutup ujian. Ketua program studi atau yang
ditunjuk memimpin ujian. Abstrak ditandatangani setelah ujian selesai.

WISUDA
Persyaratan wisuda
1. Mengikuti ketentuan wisuda dari Program Pascasarjana Universitas Andalas;
2. Bukti “accepted” atau “published” paper di jurnal internasional bereputasi telah
diverifikasi Program Studi;
3. Disertasi dijilid dan ditandatangani oleh semua yang berkepentingan:
a. Sudah disetujui tim pembimbing;
b. Sudah lolos cek similarity;
c. Format sudah menyesuaikan dengan ketentuan berlaku.
4. Prediket lulus mengacu kepada Peraturan Akademik Universitas Andalas.
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FAQ (Frequently Asked Questions)
1.

Background saya bukan ilmu ekonomi, apakah saya bisa melanjutkan S3 di Program
Doktor Ilmu Ekonomi?
Bisa. Calon mahasiswa dari semua latar belakang ilmu yang relevan dapat diterima.
Program studi menempa setiap mahasiswa untuk menguasai dasar-dasar ilmu
ekonomi.

2.

Bolehkan saya menulis disertasi dalam bidang manajemen atau akuntansi?
Boleh saja. Salah satu pemusatan adalah Ekonomi Manajemen, dan disertasi Program
Doktor Ilmu Ekonomi mencakup semua masalah-masalah sosial ekonomi. Aplikasi
ilmu ekonomi bisa di banyak bidang yang relevan: manajemen, akuntansi, hukum,
sosiologi, pembangunan sosial, kriminologi, pertanian, dan lain sebagainya.

3.

S1 dan S2 saya bukan dari ilmu sosial, tetapi dari matematika. Bisakah saya
mengambil S3 Ilmu Ekonomi?
Sangat bisa. Ilmu ekonomi menggunakan banyak alat analisis matematika dan
statistika. Banyak ahli ekonomi terkenal dunia yang berlatar berlakang matematika.
Contohnya peraih nobel ekonomi John Nash.

4.

Saya sudah berkonsultasi lama dengan salah satu professor. Bisakah beliau menjadi
promotor saya?
Bisa sepanjang professor tersebut memiliki kualifikasi sebagai promotor.

5.

Bolehkan pembimbing S2 saya menjadi promotor S3? Tapi beliau bukan dosen jurusan
ilmu ekonomi.
Promotor mesti dari jurusan ilmu ekonomi. Tetapi, beliau boleh menjadi kopromotor.

6.

Saya tertarik dengan bidang ilmu yang professornya sudah pensiun. Bolehkan beliau
menjadi promotor?
Dosen pensiun tidak boleh menjadi promotor menurut peraturan akademik
Universitas Andalas. Tetapi dosen pensiun boleh menjadi kopromotor.

7.

Saya tertarik untuk melanjutkan ke S3 IE tapi saya keberatan ikut ujian masuk karena
tinggal jauh dari Kota Padang. Bolehkah saya tidak ikut ujian tulis dan hanya
mengikuti seleksi administrasi?
Anda tidak perlu ikut ujian tulis jika memiliki dokumen resmi kemampuan TPA dengan
skor minimal 500 (OTO-Bappenas, GRE, atau GMAT) dan kemampuan berbahasa
Inggris dengan skor minimal 500 (TOEFL-Institutional atau IELTS). Tes wawancara bisa
dilakukan secara jarak jauh.
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INFORMASI
Alamat surat:
Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
Gedung III Fakultas Ekonomi
Kampus Unand Limau Manis
Padang 25163 INDONESIA
Telp. 08116668064; Fax 0751-71089
Website: http://pasca.fekon.unand.ac.id/
Email: prodisekretariat@yahoo.com; economics@eb.unand.ac.id
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