
PENELITIAN PENDIDIKAN 
MAGISTER MENUJU DOKTOR 
UNTUK SARJANA UNGGUL 
(PMDSU)



CIRI PENELITIAN

• Kelompok Penelitian Peningkatan Kapasitas

• Multi tahun (selama 3 tahun)

• Mempercepat penyelesaian disertasi mahasiswa S-3

• Pendanaan sebesar Rp50.000.000-
Rp60.000.000/judul/tahun



TUJUAN

• Mematangkan sarjana yang unggul sehingga yang bersangkutan dapat
menyelesaikan program doktor dengan lebih cepat

• Menghasilkan lulusan doktor bermutu tinggi dengan masa studi optimal

• Mempercepat laju penambahan tenaga pengajar bergelar doktor untuk
perguruan tinggi di Indonesia

• Menyinergikan penelitian promotor dan ko-promotor dengan mahasiswa
pascasarjana untuk percepatan capaian jumlah doktor yang dapat
menunjang penambahan pengajar bergelar doktor

• Menumbuhkan kapasitas pascasarajana sebagai pusat penelitian penghasil
inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan iptek



LUARAN PENELITIAN

WAJIB:

• Luaran penelitian yang mendukung peta jalan penyelesaian disertasi mahasiswa
dalam kurun waktu tiga tahun

• Publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang ditulis bersama oleh
mahasiswa dan para pembimbing sesuai dengan penyelesaian penelitian di dalam 
peta jalan secara sekuensial

• Makalah yang disampaikan dalam temu ilmiah nasional atau internasional yang 
ditulis

TAMBAHAN:

• HKI

• Buku ajar

• Produk lainnya berupa metode, teknologi tepat guna, cetak biru (blueprint), 
purwarupa, sistem, kebijakan, dan model



KRITERIA PENGUSUL

• Ketua peneliti adalah promotor dari mahasiswa program PMDSU yang 
masih aktif dan sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan
sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai
penelitian di tahun yang sedang berjalan

• Ketua peneliti memiliki h-index ≥ 2 yang didapatkan dari lembaga
pengindeks internasional bereputasi dan memiliki rekam jejak
penelitian yang sangat baik

• Anggota tim peneliti adalah ko-promotor dan mahasiswa
bimbingannya di program PMDSU, dengan pembagian tugas yang 
jelas antara tim peneliti yang terlibat serta disetujui oleh yang 
bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang 



PENILAIAN PROPOSAL
No Kriteria Penilaian Bobot (%)

1 Keutuhan dan keterpaduan program penelitian
a. Peta jalan
b. Kerangka penelitian
c. Lintas disiplin

20

2 Integrasi penelitian dengan Program PMDSU
a. keterpaduan peta jalan penelitian dengan penelitian mahasiswa (tesis & disertasi) mahasiswa, 

b. Keterlibatan tim peneliti dalam bimbingan mahasiswa 

c. Proyeksi waktu dan kualitas penyelesaian studi mahasiswa

30

3 Mutu penelitian:
a. Kemutakhiran dan kebaruan
b. Potensi invensi
c. Kesesuaian metode penelitian

15

4 Luaran yan direncanakan:
a. Publikasi di jurnal
b. HKI termasuk paten
c. Sebagai pembicara utama (invited speaker)
d. Produk lainnya

20

5 Kelayakan: 
a. Biaya
b. Peralatan
c. Rekam jejak tim peneliti
d. Potensi tercapainya luaran

15

Jumlah 100



KELENGKAPAN PROPOSAL

•Cover dan Identitas Pengusul

• Isi Proposal

•Lampiran-lampiran



COVER DAN IDENTITAS 
PENGUSUL

•Halaman Sampul

•Halaman Pengesahan

•Identitas dan Uraian Umum

•Daftar isi



ISI PROPOSAL

• Ringkasan

• Bab 1: PENDAHULUAN

• Bab 2: TINJAUAN PUSTAKA

• Bab 3: METODA PENELITIAN

• Bab 4: BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

• Referensi



LAMPIRAN-LAMPIRAN

• Justifikasi Anggaran Penelitian

• Dukungan sarana dan prasarana

• Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian
tugas

• Biodata ketua dan anggota Tim Pengusul

• Surat pernyataan ketua peneliti


