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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021- 57946100 (Hunting); Faksimili 021- 5731846

Laman: http://dikti.go.id

Nomor : 0283/E5.4/LL/2012 21 Februari 2012
Lamp :
Hal : TOT Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian PT

Kepada Yth.
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XII
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di seluruh Indonesia

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam tahun 2012 akan
menyelenggarakan TOT (Pelatihan Pelatih) Penulisan Artikel Ilmiah Hasil Penelitian
Perguruan Tinggi bagi dosen/peneliti perguruan tinggi.

Program TOT penulisan artikel ilmiah hasil penelitian perguruan tinggi ini dimaksudkan
guna menggali motivasi, dan kemampuan calon pelatih/narasumber untuk bergabung
sebagai Tim Penulisan Artikel Ilmiah pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya
jumlah dosen/peneliti yang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelatih/narasumber
pelatihan penulisan artikel ilmiah, dengan harapan dapat meningkatkan jumlah karya
ilmiah yang bermutu.
Persyaratan mengajukan usulan sebagai pelamar sebagai berikut:
1. Pelamar berpendidikan terakhir minimal S-3;
2. Pelamar bukan sebagai pejabat struktural;
3. Pelamar pernah mengelola jurnal/terbitan berkala ilmiah;
4. Pelamar pernah menjadi mitra bebestari pada jurnal/terbitan berkala ilmiah (harus

melampirkan bukti kinerja sebagai mitra bebestari);
5. Mempunyai rekam jejak penelitian kompetitif dan publikasi pada jurnal/terbitan

berkala ilmiah sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi (format biodata
terlampir);

6. Pelamar harus menyerahkan kembali hasil penyuntingan naskah terlampir;
7. Pelamar melampirkan pernyataan kesediaan sebagai pelatih dalam pelatihan yang

diadakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi (format bebas);
8. Pelamar harus melampirkan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
9. Seluruh berkas usulan diketik menggunakan kertas ukuran A4 (21 x 29,7 cm) dan

dijilid dengan sampul warna merah;
10. Lamaran yang tidak memenuhi ketentuan 1 sampai 9 tidak akan diproses lebih

lanjut.

Pelamar dapat melampirkan bukti pernah mendapatkan penghargaan keteladanan, dan
pernah menjadi pengurus organisasi profesi.
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Pelamar yang lolos seleksi akan dipanggil melalui surat undangan dari Direktur
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ditjen Pendidikan Tinggi untuk
mengikuti pelatihan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara pimpinan perguruan tinggi
untuk menyampaikan dan memberikan rekomendasi apabila yang bersangkutan lolos
dalam seleksi, dan kepada koordinator perguruan tinggi swasta kami mohon bantuannya
untuk memberitahukan kepada perguruan tinggi swasta diwilayahnya masing-masing.

Berkas lamaran TOT penulisan artikel ilmiah hasil penelitian perguruan tinggi yang
diusulkan untuk dipertimbangkan keikutsertaannya dalam program ini harus sudah
diterima selambat-lambatnya 15 Maret 2012 pukul 16.00 WIB.
dengan alamat:

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung D Ditjen DIKTI Lt. 4
Jl. Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270
Telp.(021) 57946100 ext. 0434, 0431, 0430; Faks. (021) 5731846
Atas perhatian dan kerja sama yang dilimpahkan, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

ttd

Suryo Hapsoro Tri Utomo
NIP  19560901 198503 1 003

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


