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Jakarta, 4 Juli 2017

Biasa
Daftar Nominee PJIB, PJA, PJAE, EKI, HKI, IJII, PMPA dan PMPB
Nominee Bantuan Publikasi Ilmiah

KepadaYth.
1. Rektor/Ketua PTKI Negeri se-Indonesia
2. Koordinator Kopertais Wil I s.d. XIII
DiTempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi pengajuan publikasi
ilmiah dan penilaian substansi akademik proposal/concept note jurnal ilmiah,
berikut kami sampaikan nama-nama nominee sebagaimana terlampir. Untuk
itu, kami mohon kepada Saudara untuk menyampaikannya kepada dosen
tersebut dan jika perlu, dilakukan pendampingan sebagai persiapan sebelum
presentasi.
Berkenaan dengan rencana pelaksanaan seminar, agar diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Nominee agar melengkapi proposal terkait urgensi dan signifikansi program
pengembangan jurnal/publikasi ilmiah, termasuk rencana mitra jurnal
pendamping bagi kluster IJII, PMPA, dan PMPB, atau yang didampingi bagi
kluster PJIB dan PJA/PJAE sesuai hasil akreditasi Kemenristekdikti, serta
kelengkapan administrative bagi EKI dan HaKI/HKI.
2. Pelaksanaan seminar publikasi ilmiah akan dilaksanakan mulai tanggal 20
s/d 30 Juli 2017, dengan jadwal, tempat dan skema yang akan ditentukan
kemudian.
3. Pada saat presentasi, nominee agar memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Nominee yang presentasi harus sesuai dengan nama-nama
terlampir.
b. Bahan presentasi dalam bentuk power point yang akan
dipresentasikan di hadapan tim reviewer dengan perkiraan waktu 5
s.d. 15 menit.
c. Mempersiapkan surat tugas dari instansi masing-masing (menunggu
undangan resmi).
d. Menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk didampingi atau
mendampingi jurnal yang disepakati setelah dinyatakan lulus. Format
surat akan disediakan panitia.
4. Jika diketahui bahwa nama-nama terlampir sudah ditetapkan sebagai
penerima bantuan lain dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
seperti Program 5000 Doktor, agar menginformasikan pengundurannya
kepada tim pusat (Hp. 081213895021) atau via email litabdimas@gmail.com
c.c. mahruselmawa2@gmail.com.

Demikian pengumuman ini disampaikan, mohon untuk dipersiapkan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pendidikan Tinggi Islam
ttd,

Nizar

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

