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Pendaftaran Reviewer Penelitian

Jakarta, 5 Juni 2017

Kepada Yth.
a. Rektor/Ketua PTKI Negeri se Indonesia
b. Koordinator Kopertais Wilayah I s/d XIII
diTempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka memperkuat mekanisme pelaksanaan penelitian serta peningkatan mutu
penelitian para dosen di lingkungan PTKI, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam akan
melakukan pendataan reviewer penelitian nasional. Untuk itu, kami menyampaikan
beberapa hal sebagai berikut:
1. Rektor/Ketua PTKI dan Koordinator Kopertais agar mengorganisir Sumber Daya
Dosen yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan namanya menjadi reviewer
penelitian nasional.
2. Mengenai ketentuan dan persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam pedoman
sebagaimana terlampir.
3. Sedangkan mengenai mekanisme pendaftaran agar mengacu kepada mekanisme
teknis sebagaimana terlampir.
4. Pendaftaran dimulai sejak pengumuman ini disampaikan sampai dengan tanggal 8
Juli 2017.
Demikian surat pemberitahuan ini untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan
kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan
Islam
ttd

Nizar
Tembusan:
Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan)

Lampiran 1:

Persyaratan Reviewer:
a. Pengusul adalah dosen tetap pada PTKI yang memiliki Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN) atau kalangan profesional yang memiliki kompetensi di
bidang penelitian.
b. Minimal berpendidikan Program Doktor (S-3);
c. Memiliki pengalaman menulis artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal nasional
terakreditasi A atau Jurnal Internasional terindeks bereputasi (Scopus,
Thomson dan sejenisnya) atau memiliki karya ilmiah atau disertasi yang
dipublikasikan pada publisher internasional bereputasi selama 5 (lima) tahun
terakhir.
d. Jika ketentuan pada huruf c tidak terpenuhi, pengusul dapat mencantumkan
pengalaman menulis 3 (tiga) artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal
nasional terakreditasi selama 5 tahun terakhir.
e. Bersedia mengikuti pelatihan atau kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan
pemahaman di bidang penganggaran penelitian.

