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Perihal : Perekrutan Reviewer llibah Penelitian Ristek D I K T I Kepada Yth, 

Bapak/lbu K K R dan Dosen 
Fakultas 
di Tempat 

Dalam rangka Program Desentralisasi Penelitian. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat, Dirjen Dikti telah menetapkan pagu dana seinentara desentralisasi penelitian untuk 
Universitas Mercu Buana imtuk tahun 20 7-2018.3erdasarkan ketentuan program desentralisasi, UMB 
yang tennasuk kelompok pergunian tinggi klaster utama harus menyediakan reviewer untuk 
meneevaiuasi proposal peneli ian, yang nanimya akan dikoordinasi oleh Kopertis Wilayah 111 pada akhir 

Oleh karena itu, kami memohon para KKR dan Fakultas untuk mengusulkan para dosen vang memenuhi 
kriteria reviewer terlampir. Kami juga membuka kemungkinan reviewer dapat mendaftarkan langsung 
kepada LPPM dengan dilengkapi daftar riwayat hidup (Format terlampir). Kami menunggu usulannya 

Reviewer yang memenulii kriteria yang ditetapkan akan diangkat dengan SK Rektor, untuk selanjutnya 
dilaporkan sena mendapatkan penugasan dari Dikti. 

Adapun Kriteria Reviewer dan Mekanisme Reknitmen Reviewer Internal Perguruan Tinggi dapat dilihat 
(terlampir) 

Demikian disampaikan, atas perliatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih. 
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Kriteria Reviewer Internal Pei^uruan Tinggi 

1, Mempunyai tanggung-jawab, berintegntas, mematuhi kcxie etik reviewer, sanggup 
melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian 

2. Berpendidikan doctor S3 
3 Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor 
4. Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pemah 2 kali sebagai ketua peneiiti 

pada penelitian kompetitif penelitian nasional dan atau pemah mendapatkan penelitian berskala 
intemasional 

5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal intemasional dan atau nasional 
terakreditasi sebagai "first author" atau "corresponding author" 

6. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah intemasional dan atau seminar ilmiah 
nasional 

7. Berpengalaman sebagai mitra bestari dari jumal ilmiah intemasional dan atau jumal nasional 
dan atau sebagai pengelola jumal ilmiah dapat merupakan suatu nilai tambah 

8. diutamakan yang memiliki h-mdex dari lembaga pengindeks intemasional yang bereputasi, pengalaman 
dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI 

Mekanisme Reknitmen Reviewer Internal Perguruan Tinggi 

Lembaga penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan 
tinggi. 
Calon penilai mendaftarkan din atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian 
Seleksi penilai didasarkan pada kntena tersebut di atas sesuai dengan bidang keahiian yang diperlukan. 
Lembaga penelitian mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian atau internal secara terbuka. 
Penilai internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas 
satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. 
Universitas Mercu Buana menyampaikan nama-nama penilai intemalnya ke DRPM dengan mengunggah 
SK penetapan penilai ke Simlitabmas. 


