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Penelitian
Adapun contoh topik penelitian yang 
menjadi topik unggulan pada masing-
masing lab penelitian di Fasilkom UI 
adalah sebagai berikut:

• Lab Digital Learning 
      & Distance Learning

• Lab E-Government & E-Business

• Lab Information Management

• Lab Information Retrieval

• Lab Computer Vision & Machine 
Learning

-  e-Health
-  Parallel Processing
-  Biomedis
-  Remote Sensing
-  Agriculture, e-Livestock

• Lab Reliable Software 
Engineering

-  Discrete Mathematics
-  Theorem Prover

-  Model Checker
-  Graph Mining

Online Learning
Computer Assisted-Instruction
Human-Computer Interaction
Metacognition/Self-Regulated
Learning                    
Engineering/Computer Science
Education   

Web Services & Application
Architecture and Network Security
Data and Knowledge Engineering
Business Process Modeling
Human and Computer Interaction

Strategic IS/IT Management
Operation IS/IT Management
Computers in Human Behavior

Computational  Linguistics
Information  Extraction
Information  Retrieval
 Program

Doktor Ilmu Komputer

• Computer Networks, Architecture 
& High Performance Computing

Cyber Security
Big Data and Financial 
Technology
Odor Source Localization, 
Swarm Robot
Track Signal Control System
Autonomous Telecommunication
Networks
ECG & USG Telehealth
Smart Home System
Grid/High Performance 
Computing, etc
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Pendahuluan
Visi dari program studi ini adalah untuk 
menjadikan program studi yang handal 
di bidang ilmu komputer dengan selalu 
mengikuti perkembangan ilmu secara 
global. Sedangkan misi dari program 
studi ini adalah untuk menghasilkan 
pakar di bidang ilmu komputer 
yang memiliki integritas tinggi dan 
handal dalam menerapkan ilmu yang 
diperoleh, baik untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang dihadapi 
ataupun mengembangkan aplikasinya.

Dari segi keilmuan dan keprofesian, 
lulusan dari program studi ini 
diharapkan mempunyai kompetensi 
utama sebagai berikut:

• Mampu menciptakan orisinalitas/
pembaharuan dari perkembangan 
mutakhir state of the art di bidang 
ilmu komputer/komputasi.

• Mampu menyusun artikel ilmiah 
dan dipublikasikan dalam jurnal 
berstandar internasional yang di 
review oleh pakar pada bidangnya.

Kurikulum

• 

• Menunjukkan kedewasaan dalam 
berpikir terbuka dan tanggap 
terhadap perkembangan di bidang 
ilmu komputasi.

• Mampu mengelola, memimpin, 
dan mengembangkan riset pada 
bidang ilmu komputer.

Program Doktor Ilmu Komputer UI

Jumlah satuan kredit semester (SKS) 
untuk Program Doktor adalah 50 SKS, 
yang terdiri dari: 

Bidang kuliah peminatan pada 
kurikulum 2018 terbagi menjadi 7 
bidang peminatan, yaitu:

1. Architecture & Infrastructure/ Cloud 
Computing

2. Computational Intelligence/ Artifi- 
cial Intelligence

3. Software Technology
4. Large Scale Information 

Processing/Data Science
5. IS/IT Management/IS/IT Govern-

ment
6. Enterprise Solution/e-Business
7. Information Security/Cyber Secu-

rity

Persyaratan
Persyaratan yang harus dipenuhi calon 
mahasiswa untuk mendaftar ke program 
DIK:
• Memiliki ijazah Magister (S2) 

pada latar belakang sebidang 
(ilmu komputer/informatika, sistem 
informasi, teknik komputer)  atau 
yang terkait dengan topik riset yang 
diusulkan, dengan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (pada 
skala 4.00). Untuk pendaftar yang 
latar belakang pendidikan (S1 dan 
S2) tidak sebidang, harus mengikuti 
program matrikulasi terlebih dahulu 
selama satu atau dua semester 
(ditentukan oleh tim seleksi pada 
saat wawancara).

• Calon mahasiswa sudah harus 
mendapatkan pernyataan  tertulis 
kesediaan calon pembimbing dari 
seorang dosen tetap Fasilkom UI 
yang telah bergelar S3. Dalam 
rangka memberikan persetujuan 
ini, dosen yang bersangkutan 
dapat saja memberikan tugas 
mandiri untuk menguji kesesuian 
dan kelayakan potensi riset calon 
mahasiswa, misalnya membuat 
rangkuman paper ilmiah, atau 
mempresentasikan suatu topik 
tertentu. Calon mahasiswa perlu 
menghubungi calon pembimbing 
jauh-jauh hari sebelum batas 
pendaftaran.                           

Prosedur Administratif
Prosedur administratif untuk mendaftar 
ke program DIK adalah sebagai berikut: 

Mengikuti prosedur sistem 
pendaftaran online yang berlaku di 
UI (http://penerimaan.ui.ac.id) dan 
meng-upload hasil scan dokumen-
dokumen berikut pada website 
tersebut:

• Ijazah magister dan ijazah 
sarjana yang telah disahkan

• Transkrip akademik magister 
dan sarjana yang telah 
disahkan

Menyerahkan berkas tambahan 
dalam bentuk hardcopy (ke 
Sekretariat Akademik, Lt. 2, Gd. B, 
Kampus Depok Fasilkom UI) dan 
softcopy (via email ke akademik @
cs.ui.ac.id):

• Lembar Research Statement 
(2-3 halaman) yang berisi 
pernyataan minat dan motivasi 
riset.

• Surat rekomendasi dari dua 
mantan dosen pembimbing 
atau atasan mengenai 
kemampuan akademik.

• Surat izin dari atasan (apabila 
sedang bekerja).

• CV lengkap yang memper-
lihatkan track record terkait 
dengan arah riset.

• Surat pernyataan kesanggu-
pan untuk memenuhi kewa-
jiban pembiayaan kuliah 

Semester Mata Kuliah SKS

Total

Kriteria penerimaan 
mahasiswa DIK
• Memperoleh persetujuan 

calon dosen pembimbing.

• Lulus ujian tertulis saringan 
masuk Universitas (SIMAK 
UI) yang terdiri dari TPA dan 
bahasa Inggris.

• Lulus ujian tertulis bidang 
ilmu dan ujian wawancara di 
tingkat Fakultas.

• Kesesuaian usulan topik riset 
dengan kegiatan lab riset di 
Fasilkom UI.

• Track record penelitian dan 
latar belakang akademik yang 
terkait dengan arah riset.

• Komitmen waktu dan biaya 
untuk menyelesaikan studi 
DIK dengan baik.

Mampu merekomendasikan pe-
nyelesaian permasalahan kom-
pleks di bidang ilmu komputasi 
melalui pendekatan inter, multi, dan 
transdisipliner.

• Kuliah wajib: 6 SKS

• Kuliah peminatan: 12 SKS

• Disertasi: 32 SKS

1

2

3
4
5
6

Metodologi Penelitian 
dan Penelitian Ilmiah
Studi Literatur Ilmiah
Filsafat Ilmu, Metodologi 
& Etika
Studi Mandiri 1/Kuliah 
Peminatan Lanjut

Studi Mandiri 2/Kuliah 
Peminatan Lanjut
Studi Mandiri 3/Kuliah 
Peminatan Lanjut

Ujian Proposal Riset

Ujian Hasil Riset

Makalah Ilmiah dan 
Sidang Pra Promosi

Sidang Promosi

Total

3

1
2

4

4

4

6

8

10

8

50

1.1.

1.2. 

atau pernyataan beasiswa bila 
mendapatkan beasiswa dari 
institusi.

• Surat pernyataan  kesediaan 
calon pembimbing dari salah 
satu dosen Fakultas Ilmu 
Komputer yang telah bergelar 
S3 .

• Proposal penelitian S3/Doktor.

template silahkan cek 
pada www.cs.ui.ac.id halaman Program DIK 

template silahkan cek pada 
www.cs.ui.ac.id  halaman Program DIK

Daftar Pembimbing S3 dan bidang minatnya 
terdapat pada www.cs.ui.ac.id  
halaman Program DIK
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