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Kepada Yth.
1. Rektor UIN/IAIN
2. Ketua STAIN
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Assalamu’alaikum wr. wb.
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya program unggulan Kementerian
Agama RI yaitu "Program Magister Lanjut Doktor (PMLD)” yang akan dibuka pada bulan
Desember Tahun 2018, dengan ini kami menginformasikan kepada Bapak/lbu selaku
Pimpinan Kampus (Rektor/Ketua) untuk membantu mensosialisasikan program unggulan
ini. Adapun perguruan tinggi pelaksana program adalah UIN Syarif hidayatullah jakarta
dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Informasi terkait PMLD terlampir.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur
Pendidikan

Tembusan:
1. Dirjen Pendidikan IsIam (sebagai laporan)

Tinggi
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A. DEFINISI
Program Magister Lanjut ke Doktor yang selanjutnya disingkat PMLD adalah
program pendidikan jenjang magister (S-2) dilanjutkan ke jenjang Doktor (S-3) nonstop bagi sarjana baru (fresh graduate) dengan kualitas istimewa. Pendidikan
dilaksanakan selama 4,5 (empat setengah) tahun dengan rincian 1,5 (satu setengah)
tahun untuk jenjang magister dan 3 (tiga) tahun untuk jenjang Doktor. Lulusan
program ini akan mendapatkan dua ijazah sekaligus, yaitu ijazah magister dan doktor.
PMLD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian
Agama RI dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul berkualifikasi doktor untuk
diproyeksikan sebagai dosen, peneliti, dan keahlian lain yang dibutuhkan oleh
Kementerian Agama di bidang Islamic Studies. PMLD merupakan varian baru dari
program 5000 Doktor yang saat ini tengah memasuki tahun keempat dari rencana
lima tahun.
Dalam hal sasaran PMLD berbeda dengan program 5000 doktor yang sedang
berjalan. PMLD menyasar para sarjana baru alumni S-1 PTKI yang belum menjadi
dosen. Sedangkan program 5000 doktor diperuntukkan bagi mereka yang sudah
berstatus dosen. Program 5000 doktor hanya meningkatkan kualitas dosen,
sementara PMLD menyediakan calon dosen atau peneliti yang berkualitas. Dengan
demikian, PMLD merupakan jawaban cerdas atas kebutuhan penyediaan dosen PTKI
yang berkualitas sebagai akibat dari transformasi PTKIN (dari STAIN ke IAIN dan dari
IAIN ke UIN) serta penambahan STAIN baru.

B. TUJUAN DAN MANFAAT
PMLD bertujuan untuk:
1. Menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan kualifikasi doktor
pada usia muda;
2. Memfasilitasi para sarjana alumni PTKI yang berkualitas tinggi untuk
mengembangkan kompetensi akademiknya;
3. Mendorong Pascasarjana PTKI dalam menyelenggarakan proses pendidikan,
pengajaran, dan penelitian dengan standar tinggi untuk menghasilkan lulusan
unggul.
Dengan tujuan sebagaimana tersebut di atas, maka PMLD bermanfaat untuk:
1. menyediakan SDM Indonesia yang berkualitas yang dapat diproyeksikan
sebagai dosen, peneliti atau bidang keahlian lain yang dibutuhkan oleh
Kementerian Agama;
2. efisiensi anggaran;
3. pemodelan bagi proses penyelenggaraan Pascasarjana yang berkualitas.
C. KELOMPOK SASARAN
Sasaran PMLD yaitu sarjana baru (fresh graduate) PTKI dengan kriteria:
1. memiliki kemampuan akademik istimewa;
2. belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
3. memiliki kesanggupan fisik dan mental dalam mengikuti pendidikan sampai
selesai (selama 4,5 tahun plus persiapan sekitar dua bulan),
4. tidak menikah paling kurang sampai menyelesaikan magister.
Sebagai pilot project, tahun 2018/2019 Kementerian Agama akan memberikan
beasiswa kepada paling banyak 40 (empat puluh) orang peserta yang akan
mengikuti pendidikan di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
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D. SYARAT PESERTA
Calon peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Lulusan sarjana dari PTKI (dalam atau luar negeri);
2. Belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember 2018;
3. Tidak sedang dalam status menikah;
4. Mendapatkan izin dari atasan bagi yang bekerja atau izin dari orang tua bagi
perempuan;
5. Sehat jasmani, rohani, dan sanggup menyelesaikan studi sampai tuntas dan
tepat waktu;
6. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) jenjang sarjana paling rendah 3.5 pada
skala 4;
7. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan /atau Arab yang baik;
8. Menyerahkan proposal penelitian tesis;
9. Mengikuti seleksi;
E. MEKANISME KEPESERTAAN PMLD
Tahapan yang harus diikuti calon peserta yaitu sebagai berikut:
1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, u.p.
Direktur

Pendidikan

Tinggi

Keagamaan

Islam,

dengan

melampirkan

persyaratan sebagai berikut:
a) Salinan ijazah sarjana (S-1) dari program studi terakreditasi minimal B
yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh
perguruan tinggi penyelenggara PMLD;
b) Salinan transkip nilai dengan IPK minimal 3.5 pada skala 4 atau dengan
kualifikasi Jayyid Jiddan bagi lulusan PT luar negeri;
c) Pas foto berwarna ukuran 3x4 dan 2x3 masing-masing 2 lembar;
d) Salinan KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku (kelahiran tidak boleh lebih
tua dari tanggal 30 November 1993);
e) Daftar riwayat hidup termasuk daftar publikasi karya ilmiah;
f) Surat Pernyataan kesanggupan mengikuti program sampai selesai (4,5
tahun plus 2 bulan persiapan) di atas meterai;
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g) Sertifikat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL skor minimal 450 atau
IELTS dengan skor minimal 5.0). dan /atau sertifikat kemampuan
bahasa Arab (TOAFL dengan skor minimal 430 ) yang masih berlaku dari
lembaga terakreditasi atau berbasis universitas;
h) Proposal Tesis minimal 10 halaman, font Times New Roman, ukuran 12,
spasi 1,5 dan kertas A4.
2. Mengunggah Surat Permohonan dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan
secara online melalui web (laman) salah satu dari dua perguruan tinggi mitra,
yaitu Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Dokumen berbentuk file dalam format pdf dengan kapasitas 600
kb untuk setiap dokumen. (Alamat web tempat pendaftaran menunjukkan
pilihan tempat studi. Peserta yang mendaftar di Pascasarjana UIN Syarif
Hidayatullah berarti pilihan kuliahnya di kampus tersebut, begitu juga
sebaliknya, peserta yang mendaftar di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga berarti
pilihan studinya di kampus tersebut).
3. Dinyatakan lulus seleksi administrasi.
4. Bagi yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi masuk baik ujian
tulis maupun wawancara pada tanggal dan tempat yang telah ditetapkan.
5. Calon yang dinyatakan lulus seleksi masuk harus melakukan pendaftaran
ulang di kampus penyelenggara pada waktu yang ditetapkan dengan
melampirkan:
a) Surat Penyetaraan Ijazah (bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri);
b) Salinan SK/Sertifikat perolehan status akreditasi program studi dan
institusi dari BAN-PT yang masih berlaku dan/atau lembaga yang
kredibel lain tingkat internasional;
c) Rekomendasi dari perguruan tinggi asal dan/atau dosen berkualifikasi
minimal doktor untuk menilai kompetensi akademik calon mahasiswa
yang bersangkutan;
d) Surat izin dari instansi tempat bekerja (bagi yang sudah bekerja) atau
izin dari orang tua (bagi perempuan) di atas meterai;
e) Surat pernyataan sanggup menaati ketentuan yang ditetapkan oleh
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di atas meterai;
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f) Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas dari Narkoba dari
Rumah Sakit pemerintah;
g) Surat Keterangan tidak sedang berstatus menikah dari kantor kelurahan
atau KUA setempat.
6. Mengikuti orientasi studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara
selama sekitar dua bulan.
F. PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman perguruan tinggi
penyelenggara, yaitu Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mulai tanggal 3 sampai dengan 15 Desember 2018.
G. SELEKSI ADMINISTRASI
Seluruh berkas yang masuk akan diseleksi untuk dipilah calon yang lulus
administrasi dan yang tidak lulus. Hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal
19 Desember 2018 melalui laman Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
H. UJIAN MASUK
1. Materi dan Bentuk Ujian Masuk;
Materi ujian meliputi:
a) Bahasa Arab dan Inggris
b) Wawasan kebangsaan dan bidang ilmu yang diminati sebagaimana
yang ditulis dalam proposal tesis dan disertasi
c) Tes Potensi Akademik
d) Psikotest
Bentuk ujian meliputi:
a) Ujian Tulis (Bahasa Arab, Bahasa Inggris, TPA, dan Psikotest)
b) Wawancara (Bahasa, Wawasan Kebangsaan, Proposal, dan Psikotest)
2. Waktu
Ujian masuk diadakan selama 3 (tiga) hari, tanggal 26-28 Desember 2018.
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I. PENGUMUMAN KELULUSAN
Hasil ujian masuk akan diumumkan pada awal tahun 2019 melalui laman
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Calon peserta yang dinyatakan lulus
(diterima) harus mendaftar ulang di kampus tujuan pada tanggal yang ditentukan.
Peserta yang tidak mendaftar ulang pada tanggal yang ditentukan dinyatakan gugur
dan akan diganti oleh peserta cadangan sesuai dengan prioritas urutan.
J. PEMBIAYAAN
Selama mengikuti pendidikan, peserta mendapatkan beasiswa dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, yang meliputi biaya pendidikan:
pendaftaran, perkuliahan, pengembangan akademik, ujian-ujian, serta biaya hidup:
kebutuhan harian, bantuan tempat tinggal, bantuan sumber belajar, bantuan
penelitian, dan bantuan biaya publikasi ilmiah.
K. PENUTUP
PMLD merupakan program unggulan yang pada tahap awal dilakukan secara
terbatas dengan kualitas tinggi. Jika pada perkembangannya memungkinkan untuk
diperluas, PMLD dapat diperluas di kampus-kampus lain dengan prodi yang semakin
variatif, tetapi tetap dengan standar mutu yang tinggi.
Jakarta, 25 November 2018
Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam

6

