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Hal  : Permintaan reviewer internal penelitian  

  dan pengabdian masyarakat  

  

Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan: 

1. FIP 

2. FBS 

3. FIS 

4. FMIPA 

5. FT 

6. FIK 

7. FE 

    Universitas Negeri Medan     

    di 

    Tempat 

 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dana internal (PNBP) 

tahun anggaran 2022, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu Dekan untuk 

menginformasikan kepada seluruh dosen di lingkungan fakultas masing-masing bagi yang 

berminat menjadi reviewer dapat mendaftarkan diri melalui link 

https://bit.ly/ReviewerPenelitianUnimed atau https://bit.ly/ReviewerPengabdian dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

 

Persyaratan reviewer internal penelitian meliputi: 

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer; 

b. Berpendidikan doktor; 

c. Memiliki sertifikat kompetensi Quantum dari Kemenristekdikti; 

d. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor; 

e. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua pada 

penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala 

internasional; 

f. Berpengalaman dalam bidang publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau 

nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi 

(corresponding author); 

g. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau 

seminar  ilmiah nasional; dan 

h. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, serta mempunyai pengalaman dalam menulis bahan ajar dan mempunyai 

KI. 
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Persyaratan reviewer internal pengabdian kepada masyarakat meliputi: 

a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan 

sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer; 

b. Berpendidikan doktor dengan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor; atau S2 

dengan jabatan fungsional lektor kepala; 

c. Berpengalaman dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat sedikitnya pernah satu 

kali sebagai ketua pelaksana kegiatan multi tahun dan satu kali dalam kegiatan mono 

tahun; atau minimal tiga kali sebagai ketua pelaksana dalam kegiatan mono tahun; 

d. Berpengalaman dalam bidang publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau 

nasional terakreditasi sebagai penulis utama (first author) atau penulis korespondensi 

(corresponding author); 

e. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar 

ilmiah nasional; dan 

f. Diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang 

bereputasi, pengalaman dalam menulis bahan ajar dan mempunyai KI. 

 

Pendaftaran dimulai pada tanggal 11 s.d 15 Februari 2022. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

Ketua, 

 
Prof. Dr. Baharuddin, ST, M.Pd. 

NIP 196612311992031020 
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