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I.

Halaman : 1 dari 6

TUJUAN

POS ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi Lembaga penelitian dan sivitas
akademik Universitas Gunadarma secara keseluruhan proses perekrutan reviewer proposal
penelitian.
II.

RUANG LINGKUP

POS ini memuat prosedur perekrutan reviewer dari internal Universitas Gunadarma

III.

DASAR HUKUM/ REFERENSI

Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat.

IV. URAIAN UMUM
Perekrutan reviewer diatur dalam bentuk Prosedur Proses perekrutan dimulai dengan
pengumuman penerimaan aplikasi reviewer yang diletakkan di situs Lembaga Penelitian
(Lemlit) http://penelitian.gunadarma.ac.id) dan juga diumumkan di milis staff. Penerimaan
aplikasi hanya untuk dosen internal.
V. UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
Lembaga Penelitian
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VI. PROSEDUR
Pengumuman penerimaan aplikasi reviewer disertai dengan pemberitahuan syaratsyarat/kriteria sebagai reviewer. Kriteria reviewer internal Universitas Gunadarma adalah
sebagai berikut (dirujuk dari persyaratan Dit.Litabmas):
1 Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, mematuhi kode etik reviewer, sanggup
melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer penelitian.
2 Pendidikan doktor
3 Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lector
4 Berpengalaman dalam bidang penelitian, sedikitnya pernah 2 kali sebagai
ketua peneliti pada penelitian kompetitif nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian
berskala internasional
5 Berpengalaman pada publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional
terakreditasi sebagai first author
6 Berpengalaman sebagai pemakalah seminar internasional/nasional
7 Pengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah
nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah merupakan nilai tambah

Gambar 8. Standar Prosedur Perekrutan Reviewer
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Pelamar yang datang dari dosen di lingkungan Universitas Gunadarma diminta mengisi
formulir isian pendaftaran reviewer seperti yang data dilihat pada Tabel 1. Formulir yang
sudah diisi dikirimkan ke penelitian@gunadarma.ac.id paling lambat seminggu setelah
pengumuman penerimaan reviewer. Pengajuan reviewer dapat dilakukan sendiri oleh yang
bersangkutan atau oleh orang lain yang mengetahui track record individu yang diajukan
sesuai dengan kriteria reviewer.

Tabel 1. Formulir isian calon reviewer

FORM ISIAN PENDAFTARAN REVIEWER

Nama

:

Gelar

:

Alamat email

:

Alamat Kantor

:

No. telp

:

No HP

:
Kriteria

Deskripsi

Pendidikan
Jabatan fungsional
Pengalaman penelitian1
Pengalaman
publikasi
jurnal
internasional/nasional terakreditasi sebagai
first author2
Pengalaman sebagai pemakalah pada
seminar internasional/nasional sebagai first
author3
Pengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah
internasional dan atau jurnal ilmiah nasional 4
Pengelola jurnal ilmiah5
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1

Hanya untuk penelitian yang didanai oleh pihak luar. Berikan dengan lengkap tahun, skim
penelitian, sponsor penelitian, dan jumlah dana yang diperoleh 2Berikan dengan lengkap
judul artikel, nama jurnal dan identitas jurnal
3

Berikan dengan lengkap judul artikel, nama conference/seminar, lokasi dan waktu

4

Berikan dengan lengkap nama jurnal, tahun dan pengelola

5

Berikan nama lengkap jurnal dan periode

Seleksi administrasi dilakukan oleh Lemlit. Hasil seleksi akan diumumkan melalui milis.
Pelamar yang dinyatakan memenuhi kriteria administrasi akan diikutkan dalam simulasi
seleksi proposal dengan tujuan mengevaluasi lebih detil pemenuhan kriteria reviewer. Calon
reviewer yang lolos dari simulasi seleksi proposal selanjutnya akan diundang untuk
mengikuti pembekalan penyeleksian proposal penelitian. Setelah semua tahapan ini
dijalankan dan sebelum seleksi proposal dilakukan oleh reviewer terpilih, kontrak kerja akan
diterbitkan oleh rector. Kontrak kerja berlaku untuk satu tahun. Contoh kontrak kerja tahun
2011 dapat dilihat pada Gambar 9.
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