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Kepada Yth. 
1.    Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN 
2.    Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIS 
3.    Pimpinan Kopertais 

Seluruh Indonesia 
di    Tempat 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

Sehubungan dengan peningkatan mutu dan objektivitas pada seleksi proposal bantuan 
penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Litapdimas) di lingkungan 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan 
Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. 

 

1. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) membuka kembali pendaftaran 
reviewer nasional penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat 
(Litapdimas) dengan rencana jadwal sebagai berikut. 

 
 

NO 
 

URAIAN KEGIATAN 
 

WAKTU 

 

1 
 

Pengumuman 
 

19 Januari 2022 

2 Registrasi dan Submit 24 Januari - 21 Februari 2022 

3 Seleksi Administrasi (Desk Evaluation) 22 Februari - 14 Maret 2022 

4 Pengumuman Penetapan SK Reviewer 21 Maret 2022 

 

2. Mekanisme pengusulan sebagai reviewer Litapdimas sebagaimana Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a.  Pengusul  adalah  dosen  tetap  pada  PTKI  yang  memiliki  Nomor  Induk  Dosen 
Nasional (NIDN) dan memiliki jabatan fungsional dosen atau kalangan profesional 
yang memiliki kompetensi di bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian 
kepada masyarakat; 

b.  Minimal berpendidikan Program Doktor (S-3); 

c.   Memiliki  pengalaman  menulis  artikel  ilmiah  yang  dimuat  pada  Jurnal  Nasional 
Terakreditasi Sinta 1 (Science and Technology Index) dan/atau Jurnal Internasional
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Bereputasi (Scopus, Thompson, dan sejenisnya) atau memiliki karya ilmiah atau 
disertasi yang dipublikasi pada publisher internasional bereputasi dalam 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 Sinta 2 (Science and Technology Index) dalam 5 tahun terakhir; 

e. Bersedia mengikuti pelatihan atau kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan 
pemahaman di bidang penganggaran penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 

3. Proses  pendaftaran hingga  akhir  seleksi  reviewer  dilakukan  secara  online.  Terkait 
unggahan berkas (softcopy/paperless), seperti kartu NIDN, ijazah terakhir, SK Jabatan 
Fungsional terakhir, dan pengisian data publikasi peneliti (jurnal dan buku) dilakukan 
melalui aplikasi, yang dapat diakses melalui laman https://litapdimas.kemenag.go.id. 

4. Sehubungan dengan hal di atas, diharap Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS dan 
Pimpinan Kopertais untuk menyampaikan informasi ini dan mendorong agar civitas 
akademika di lingkungan PTKI yang bersangkutan berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

5. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan lebih lanjut, dapat dilihat pada  http:// 
diktis.kemenag.go.id/;   dan   http://litapdimas.kemenag.go.id   atau   menghubungi 
Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Pendidikan 
Tinggi Keagamaan Islam. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima 
kasih. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 

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

 

 

           ^ 

 

Suyitno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan: 
1.    Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan); 
2.    Arsip. 
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