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DOSEN MUDA’s MAIN POINTS

1. BUKAN pengembangan Ilmu/Teknologi (BIG DON’Ts)
2. Mengangkat masalah aktual di Jawa Tengah secara

ilmiah (agareksistensi masalah itu secara proporsional)
3. Eksplorasi, Identifikasi, Diskripsi….. OK, as long:

a) Masalah terlalu kompleks/klasik atau menjadi unique
bagi Jawa Tengah

b) Masalah-masalah menggejala dan mulai membentuk
struktur

c) Analisis memadai secara ilmiah
d) Sintesis towards upaya-upaya penyelesaian masalah
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Meningkatkan kemampuan melakukan
penelitian dengan mengangkat masalah-
masalah yang berkaitan dengan potensi dan
kearifan lokal.



Meningkatkan:
 kompetensi
 Kapasitas
 kapabilitas



Pertanian dan pangan
Ekonomi, Bisnis dan Perbankan
Perindustrian dan Perdagangan
Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata
Pendidikan
Sosial, Politik, Hukum dan HAM
Teknologi dan informasi
Material dan energi
Kesehatan
Lingkungan
Komunikasi dan Transportasi
Kependudukan dan Ketenagakerjaan
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Meningkatkan kemampuan meneliti
Melatih peneliti mempublikasikan hasil

penelitiannya dalam seminar atau jurnal
Memberikan alternatif pemecahan masalah
dan informasi potensi unggulan daerah untuk
kepentingan masyarakat, pemerintah dan
Perguruan Tinggi
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Mengajukan proposal penelitian
Review proposal penelitian
Bimbingan teknis penelitian
Pelaksanaan penelitian
Pelaporan penelitian
Workshop dan pameran hasil penelitian
Review laporan penelitian
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 Peserta adalah dosen PerguruanTinggi di Jawa
Tengah
Tidak sedang melakukan study S-2/S-3

(ditunjukkan dengan surat keterangan tidak studi
lanjut)

 Ketua Tim Peneliti berpendidikan minimal S-2
dengan jabatan fungsional maksimal Lektor dan
tidak diperbolehkan menjadi ketua di dua program
penelitian

 Jumlah anggota tim peneliti sebanyak 3-5 orang
staf pengajar (termasuk ketua)
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ADMINISTRASI

SUBSTANSI

kelayakan proposal,
originalitas, kemanfaatan
penelitian, kelayakan tim
pengusul

kelengkapan
proposal, format
proposal, kelayakan
biaya penelitian,
surat pengantar dari
Perguruan Tinggi ybs,
dll

kejelasan dan
kesesuaian isi

proposal dengan
yang

dipresentasikan.
PRESENTASI

PEMBIAYAAN

Kelayakan dan
kewajaran

harga dan biaya

kejelasan dan
kesesuaian isi

proposal dengan
yang

dipresentasikan.



• Perumusan Masalah
• Manfaat Hasil Penelitian
• Luaran dan manfaat hasil program
• Tinjauan Pustaka
• Metode Penelitian
• Unsur Penunjang
• Keterkaitan dengan program pembangunan
pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
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• Proposal yang lolos seleksi akan dibiayai oleh
APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar
maksimal Rp. 20.000.000,-

• Mekanisme pencairan bantuan keuangan
ditetapkan melalui ketentuan yang akan diatur
dalam panduan tersendiri

• Rincian penggunaan biaya/dana program sesuai
dengan Indeks Satuan Harga Pembelanjaan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2014
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JUDUL PENELITIAN
BIDANG KAJIAN
LATAR BELAKANG MASALAH
RUMUSAN MASALAH
TUJUAN PENELITIAN
KONTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
JADWAL PELAKSANAAN
PERSONALIA TIM PELAKSANA
REKAPITULASI ANGGARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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 Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,5 font Times
New Roman dengan Font Size 12

 Ukuran Kertas A4
 Dijilid rapi dengan warna Cover (sampul) hijau tua
 Kanan atas cover ditulis “Program Penelitian Dosen

Muda” (PPDM)
 Proposal PPDM rangkap 3 (tiga) dikirim langsung atau

melalui pos lambat … TUNGGU PANDUAN (cap
pos) dan ditujukan kepada:
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
TENGAH UP. BIDANG PNF-PT

Jl. Pemuda Nomor 134 telp./Fak 024-3554389
Semarang




