
 
 
 
 
 

 

Nomor :  B-1793.1/DJ.I/Dt.I.III/TL.03/09/2020               01 September 2020   

Sifat :  Penting 
Lamp. :  1 (satu) Berkas 
Perihal :  Shortcourse Akreditasi Jurnal PTKI 

Kepada Yth. 
1. Rektor/Ketua PTKIN 
2. Rektor/Ketua PTKIS 
3. Pimpinan Kopertais 
Seluruh Indonesia 
di    Tempat 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan 
Islam akan menyelenggarakan Shortcourse Akreditasi Jurnal yang terdiri atas 
Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) dan Shortcourse Jurnal Internasional 
Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) di lingkungan perguruan tinggi keagamaan 
Islam (PTKI) secara virtual. Shortcourse ini bertujuan untuk melakukan percepatan 
akreditasi jurnal yang belum terakreditasi dan meningkatkan rangking jurnal menuju jurnal 
internasional bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1. Pengelola jurnal terpilih wajib mengikuti 
kegiatan shortcourse ini secara penuh.  

Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan 
pimpinan Kopertais diharapkan menyampaikan informasi ini dan mendorong agar pengelola 
jurnal di lingkungan PTKI, baik negeri maupun swasta, berpartisipasi mengikuti kegiatan 
sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan. Pendaftaran dilakukan melalui 
http://bit.ly/jurnal-ptki-2020, selambat-lambatnya pada Sabtu, 12 September 2020 
pukul 23.59 WIB. 

Informasi secara lengkap dijelaskan dalam TOR (Term of References) Shortcourse 
Akreditasi Jurnal di Lingkungan PTKI sebagaimana terlampir. 

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

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

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

 
 
 
 

M. Arskal Salim GP 
 
 
 

 

 

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



TOR (TERM OF REFERENCES) 
SHORTCOURSE AKREDITASI JURNAL DI LINGKUNGAN PTKI 

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2020 
 

 

 

A. PENGANTAR 

Publikasi ilmiah merupakan bagian penting dari nafas pendidikan tinggi. Di samping 

pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat, penelitian dan publikasi ilmiah merupakan 

core bussines yang diamanatkan oleh negara kepada lembaga perguruan tinggi 

keagamaan Islam (PTKI). Publikasi ilmiah menjadi barometer seberapa jauh PTKI 

menghasilkan produk atau hasil kajian dan riset dalam menjawab problematika keilmuan 

dan sosial sekaligus menawarkan solusinya. Riset yang bagus dan berkualitas tidak akan 

memberi kontribusi penting jika tidak terpublikasikan dan tersebarkan secara luas. Oleh 

karena itu, hasil riset mutlak untuk diterbitkan. Semakin banyak publikasi ilmiah yang 

dihasilkan, semakin bagus dan kredibel PTKI serta semakin tinggi kontribusinya bagi 

pengembangan ilmu dan penyelesaian pelbagai masalah. Begitu pula sebaliknya, semakin 

rendah jumlah publikasi ilmiah, maka semakin kecil peran PTKI dalam pengembangan 

keilmuan.  

Salah satu media publikasi ilmiah adalah terbitan berkala ilmiah atau jurnal. Selain buku, 

laporan hasil penelitian dan sumber-sumber rujukan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah memiliki 

peran yang sangat penting sebagai penyedia rujukan paling baru dalam bidang keilmuan 

terkait sehinga riset apapun yang tidak merujuk kepada jurnal yang mutakhir dan relevan 

akan kehilangan signifikansi dan kebaruannya. Oleh karena itu, perlu ada usaha yang 

sungguh-sungguh untuk menghasilkan jurnal yang berkualitas. Jurnal yang baik adalah 

jurnal yang dikelola secara professional dan mampu menerbitkan artikel yang berbobot dan 

berkelanjutan. Profesionalisme menejemen jurnal ilmiah diukur dari kemampuannya untuk 

terbit tepat waktu tanpa mengurangi aspek substansinya. Sementara itu, kualitas hasil 

terbitan artikel jurnal diukur antara lain dari diseminasi, sitasi dan leadership jurnal. 

Record publikasi ilmiah Indonesia semakin membaik di tingkat Asia Tenggara, bahkan Asia 

secara umum untuk skop bidang ilmu tertentu. Data pertengahan tahun 2019, misalnya, 

mencatat terbitan internasional Indonesia terindeks Scopus sebanyak 33.177, melebihi 

Malaysia yang berjumlah 32.952, Singapura 22.5000 dan Thailand 18.000 (Kompas 

30/7/2019). Jumlah ini merupakan capaian yang membanggakan setelah sebelumnya 

Indonesia hampir selalu tertinggal di ASEAN. Selian itu, jumlah terbitan berkala ilmiah 

Indonesia yang masuk indeks internasional bereputasi terus meningkat. Sebanyak 67 jurnal 

Indonesia terindeks Scopus dan 1.705 terindeks oleh Directory Open Access Journal 

(DOAJ), sebagai lembaga pengindeks bereputasi menengah internasional. Dari jumlah itu, 

PTKI memberikan kontribusi yang penting meski harus terus ditingkatkan. 

Sejauh ini telah ada 5 (lima) jurnal PTKI yang memiliki reputasi internasional dan terindeks 

di Scopus. Mereka adalah Journal of Indonesian Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Ampel Surabaya,  International Journal of Islam and Muslim Societies (IJIMS) Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Studia Islamika Universitas Islam Negeri (UIN) 

Jakarta, Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS) Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus dan al-Jamiah Universitas Islam Negri (UIN) Yogyakarta. Lebih dari itu, kelima 

jurnal tersebut menduduki rangking tertinggi dan tinggi dalam scope keilmuan studi agama 

untuk kawasan Asia. Dengan predikat ini, maka Indonesia berpotensi besar mendominasi 

terbitan ilmiah dalam kajian studi agama (religious studies) terutama kajian Islam (islamic 

studies) di Asia, bahkan di dunia. Dalam konteks global lainnya, jurnal-jurnal PTKI juga 

memiliki reputasi yang sangat bagus karena telah terindeks oleh lembaga pengindeks 

menengah internasional Directory Open Access Journal (DOAJ). 



Meski demikian, pendampingan dan peningkatan akreditasi jurnal PTKI harus terus 

digalakkan. Data mutakhir kondisi umum terbitan berkala ilmiah PTKI sejauh ini dapat 

dipetakan dari tiga aspek; jumlah, akreditasi, dan rangking akreditasi. Jumlah jurnal ilmiah 

di bawah PTKI yang terdaftar di portal Moraref (ministry of religious affairs reference) 

sebanyak 2.155 jurnal. Dari jumlah ini, kurang dari separuh yang telah terakreditasi Sinta, 

yaitu 768 atau 35,63%. Dari yang terakreditasi, paling banyak berada di posisi Sinta 4, yaitu 

sebanyak 259 jurnal, disusul Sinta 3 sebanyak 174 jurnal, Sinta 5 berjumlah 171 jurnal, 

Sinta 2 berjumlah 132 jurnal dan Sinta 6 sejumlah 127 jurnal. Akreditasi Sinta 1 hanya 5 

(lima) jurnal yang telah terindeks di Scopus. Peta ini penting sebagai landasan pelaksanaan 

kegiatan pendampingan dan peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan PTKI. 

Berdasarkan data tersebut, penting untuk diadakan 2 (dua) kegiatan, yaitu, pertama, 

pendampingan akreditasi bagi jurnal yang belum terakreditasi yang berjumlah 1.369 

(64,27%). Kedua, peningkatan rangking jurnal menuju jurnal internasional bereputasi 

(scopus) dan/atau Sinta 1. 

 

B. TUJUAN 

Kegiatan ini bertujuan untuk: 

1. Mendorong percepatan akreditasi jurnal yang belum terakreditasi di lingkungan PTKI; 

2. Meningkatkan rangking akreditasi Sinta menuju jurnal internasional bereputasi (scopus) 

dan/atau Sinta 1; 

3. Meningkatkan menajemen pengelolaan OJS (open journal system) dan sistem daring 

pada jurnal di ligkungan PTKI; 

4. Meningkatkan kualitas artikel yang diterbitkan di jurnal PTKI 

 

C. KEGIATAN DAN SYARAT CALON PESERTA 

Kegiatan Shortcourse Akreditasi Jurnal di Lingkungan PTKI ini terdiri atas 2 (dua) kegiatan, 

yakni Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) dan  Shortcourse Jurnal 

Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS). Ketentuan dan syarat dari 

masing-masing kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan percepatan akreditasi bagi jurnal yang 

belum terakreditasi. Jurnal yang dipilih sebanyak 100 (seratus) jurnal yang masing-

masing diikuti oleh 2 (dua) orang pengelola jurnal sehingga berjumlah 200 (dua ratus) 

orang. 

Adapun syarat jurnal dan peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat jurnal: 

1) Jurnal telah memiliki sekurang-kurangnya E-ISSN, dan diutamakan telah 

mempunyai P-ISSN, yang keduanya diterbitkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia), yang dibuktikan dengan nomor E-ISSN dan/atau P-

ISSN.   

2) Memiliki alamat website dan sistem OJS (open journal system), yang 

dibuktikan dengan link url (uniform resource locators) terkait. 

3) Telah terbit sekurang-kurangnya selama 2 tahun secara berurutan, dengan 

minimal 4 (empat) edisi penerbitan yang masing-masing edisi penerbitan 

setidaknya memuat 5 (lima) artikel, yang dibuktikan dengan link url (uniform 

resource locators) cover dan daftar isi masing-masing edisi terbitan; 



4) Artikel-artikel jurnal telah memiliki DOI (digital object identifier) dan terindeks di 

google scholar dan/atau portal garuda, yang dibuktikan dengan link url 

(uniform resource locators) terkait. 

b. Syarat peserta:  

1) Peserta adalah pengelola jurnal yang terlibat secara aktif dalam penerbitan 

jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), baik 

negeri (PTKIN) maupun swasta (PTKIS), dan direkomendasi oleh Wakil 

Rektor/Wakil Ketua PTKI yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat 

rekomendasi; 

2) Setiap jurnal harus diikuti oleh 2 (dua) orang secara lengkap (tidak boleh 

kurang atau lebih), yang terdiri atas ketua redaksi (editor in-chief) dan tenaga 

IT (informasi teknologi) jurnal yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan 

pengisian form calon peserta;  

3) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program sampai akhir dan menunjukkan 

progress di akhir kegiatan dengan bukti submit akreditasi pada Sinta, yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan. 

2. Shortcourse Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan rangking jurnal menuju jurnal 

internasional bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1. Jurnal yang dipilih sebanyak 75 

(tujuh puluh lima) jurnal yang masing-masing diikuti oleh 2 (dua) orang pengelola jurnal 

sehingga berjumlah 150 (seratus lima puluh) orang. 

Adapun syarat jurnal dan peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Syarat jurnal: 

1) Telah memiliki sertifikat akreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, dan diutamakan jurnal 

berbahasa Inggris atau Bahasa Arab; 

2) Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) edisi pada tahun 2020;  

b. Syarat peserta:  

1) Peserta adalah pengelola jurnal yang terlibat secara aktif dalam penerbitan 

jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI), baik 

negeri (PTKIN) maupun swasta (PTKIS), dan direkomendasi oleh Wakil 

Rektor/Wakil Ketua PTKI yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat 

rekomendasi; 

2) Setiap jurnal harus diikuti oleh 2 (dua) orang secara lengkap (tidak boleh 

kurang atau lebih), yang terdiri atas ketua redaksi (editor in-chief) dan tenaga 

IT (informasi teknologi) jurnal yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan 

pengisian form calon peserta;   

3) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program sampai akhir dan menunjukkan 

progress di akhir kegiatan dengan bukti submit akreditasi pada Sinta, yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan. 

 

D. MEKANISME PENDAFTARAN CALON PESERTA 

Calon peserta yang berminat diwajibkan untuk melengkapi dan mengikuti langkah-langkah 

sebagai berikut. 

1. Melengkapi berkas sebagai berikut: 

a. Mengisi formulir pendaftaran (terlampir); 



b. Mengisi surat pernyataan (terlampir); 

c. Menyerahkan surat rekomendasi dari Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang akademik 

dari PTKI yang bersangkutan (terlampir); 

2. Mengisi data yang dibutuhkan dalam google form dengan alamat: 

http://bit.ly/jurnal-ptki-2020 dan melengkapinya dengan berkas yang dibutuhkan; 

3. Mengisi dan menyerahan berkas tidak melampaui dari batas masa pendaftaran, 

sebagaimana yang telah ditentukan; 

4. Kontak person kegiatan shortcourse adalah Kepala Seksi Publikasi Ilmiah, Sdr. Iwan 

Yusuf, Hp/WA: 0812-1800-5454, email: subdit.litapdimas@gmail.com  

 

E. Waktu Kegiatan 

1. Tahapan kegiatan: 

No Tahapan Kegiatan Waktu 

1 Pendaftaran calon peserta 2 s/d 12 September 2020 

2 Seleksi peserta  13 s/d 15 September 2020 

3 Pengumuman peserta terpilih 17 September 2020 

4 Mulai kegiatan shortcourse 21 September 2020 

5 Penutupan kegiatan shortcourse 16 Oktober 2020 

 

2. Jadwal Kegiatan Shortcourse  

Jumlah pertemuan masing-masing shortcourse sebanyak 12 pertemuan, yang terdiri 

atas 1 (satu) pertemuan untuk pembukaan dan kontrak belajar, 1 (satu) pertemuan 

untuk penutupan kegiatan dan 10 (sepuluh) pertemuan untuk pembekalan materi. 

Masing-masing pertemuan dilaksanakan secara online selama 120 menit (2 jam). 

Selain itu, akan dilakukan pendampingan dan penyelesaian tugas. 

a. Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) 

Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) direncanakan akan diikuti oleh 

100 (seratus) jurnal terpilih yang setiap jurnal mengikutsertakan 2 (dua) orang, 

sehingga keseluruhan berjumlah 200 (dua ratus) orang. Kelas ini akan dibagi ke 

dalam 5 (lima) kelas, yakni kelas A, B, C, D, dan E, yang masing-masing kelas 

akan diikuti oleh 20 (dua puluh) jurnal atau 40 (empat puluh) orang utusan jurnal 

tersebut. Peserta terpilih untuk masing-masing kelas wajib mengikuti kegiatan 

sesuai jadwal dan tidak diperbolehkan pindah ke jadwal kelas yang berbeda. 

Adapun jadwal kegiatan setiap kelas dijelaskan sebagai berikut. 

No Hari Tanggal 

Pukul 

07.30-
09.30 

10.00-
12.00 

13.00-
15.00 

15.30-
17.30 

19.00-
21.00 

1 Senin 21/09/2020 Kelas: ABCDE 

2 Rabu 23/09/2020 A B C D E 

3 Jumat 25/09/2020 A B C D E 



4 Senin 28/09/2020 A B C D E 

5 Rabu 30/09/2020 A B C D E 

6 Jumat 02/10/2020 A B C D E 

7 Senin 05/10/2020 A B C D E 

8 Rabu 07/10/2020 A B C D E 

9 Jumat 09/10/2020 A B C D E 

10 Senin 12/10/2020 A B C D E 

11 Rabu 14/10/2020 A B C D E 

12 Jumat 16/10/2020 Kelas: ABCDE 

 

 

b. Shortcourse Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

Shortcourse Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

direncanakan akan diikuti oleh 75 (tujuh puluh lima) jurnal terpilih yang setiap 

jurnal mengikutsertakan 2 (dua) orang, sehingga keseluruhan berjumlah 150 

(seratus lima puluh) orang. Kelas ini akan dibagi ke dalam 5 (lima) kelas, yakni 

kelas A, B, C, D, dan E, yang masing-masing kelas akan diikuti oleh 15 (lima 

belas) jurnal atau 30 (tiga puluh) orang utusan jurnal tersebut. Peserta terpilih 

untuk masing-masing kelas wajib mengikuti kegiatan sesuai jadwal dan tidak 

diperbolehkan pindah ke jadwal kelas yang berbeda. 

Adapun jadwal kegiatan setiap kelas dijelaskan sebagai berikut. 

No Hari Tanggal 

Pukul 

07.30-
09.30 

10.00-
12.00 

13.00-
15.00 

15.30-
17.30 

19.00-
21.00 

1 Senin 21/09/2020 Kelas: ABCDE 

2 Rabu 23/09/2020 A B C D E 

3 Jumat 25/09/2020 A B C D E 

4 Senin 28/09/2020 A B C D E 

5 Rabu 30/09/2020 A B C D E 

6 Jumat 02/10/2020 A B C D E 

7 Senin 05/10/2020 A B C D E 

8 Rabu 07/10/2020 A B C D E 

9 Jumat 09/10/2020 A B C D E 

10 Senin 12/10/2020 A B C D E 

11 Rabu 14/10/2020 A B C D E 

12 Jumat 16/10/2020 Kelas: ABCDE 

 

 



3. Pelaksanaan Shortcourse 

a. Peserta shortcourse harus mengikuti semua rangkaian kegiatan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan; 

b. Pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom; 

c. Sebelum dan sesudah pembelajaran di kelas, peserta harus mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh trainer; 

d. Komunikasi peserta dengan trainer dilakukan melalui grup WA. 

e. Panitia hanya menanggung pembiayaan aplikasi zoom dan honorarium 

narasumber. 

f. Peserta yang tidak mengikuti kegiatan secara penuh sebagaimana yang telah 

ditentukan dinyatakan sebagai peserta gagal dan jurnal yang bersangkutan tidak 

diperkenan untuk mengikuti kegiatan berikutnya. 

 

F. PENGHARGAAN 

Peserta yang terseleksi dan mengikuti kegiatan secara penuh akan mendapatkan sertifikat 

dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. 

 

G. PENUTUP 

Demikian TOR ini dibuat. Semoga berlangsung sebagaimana yang direncanakan. 

 

 

Jakarta, 01 September 2020 

Kepala Subdit 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

 

 

TTD 

 

 

Dr. Suwendi, M,Ag 

 

 

 

  



Lampiran I: 
 

KELENGKAPAN BERKAS CALON PESERTA 

 

A. Shortcourse Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) 

No Berkas 
Check list 

Ada Tidak ada 

A Syarat Jurnal dan Bukti Berkas   

1 

Jurnal telah memiliki sekurang-kurangnya E-ISSN, dan 
diutamakan telah mempunyai P-ISSN, yang keduanya 
diterbitkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia)  

  

Bukti berkas: nomor E-ISSN dan/atau P-ISSN.     

2 

Memiliki alamat website dan sistem OJS (open journal 
system) 

  

Bukti berkas: link url (uniform resource locators) website 
dan OJS. 

  

3 

Telah terbit sekurang-kurangnya selama 2 tahun secara 
berurutan, dengan minimal 4 (empat) edisi penerbitan yang 
masing-masing edisi penerbitan setidaknya memuat 5 (lima) 
artikel. 

  

Bukti berkas: link url (uniform resource locators) cover dan 
daftar isi masing-masing edisi terbitan 

  

4 

Artikel-artikel jurnal telah memiliki DOI (digital object 
identifier) dan terindeks di google scholar dan/atau portal 
garuda. 

  

Bukti berkas: link url (uniform resource locators) artikel 
jurnal pada DOI, google scholar dan/atau garuda 

  

B Syarat Peserta dan Bukti Berkas   

1 

Peserta adalah pengelola jurnal yang terlibat secara aktif 
dalam penerbitan jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi 
keagamaan Islam (PTKI), baik negeri (PTKIN) maupun 
swasta (PTKIS), dan direkomendasi oleh Wakil 
Rektor/Wakil Ketua PTKI yang bersangkutan 

  

Bukti berkas: surat rekomendasi Wakil Rektor/Wakil Ketua 
PTKI yang bersangkutan 

  

2 

Setiap jurnal harus diikuti oleh 2 (dua) orang secara lengkap 
(tidak boleh kurang atau lebih), yang terdiri atas ketua 
redaksi (editor in-chief) dan tenaga IT (informasi teknologi) 
jurnal yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan 
pengisian form calon peserta; 

  

Bukti berkas: formulir calon peserta    

3 

Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program sampai akhir 
dan menunjukkan progress di akhir kegiatan dengan bukti 
submit akreditasi pada Sinta 

  

Bukti berkas: Surat pernyataan.   

 
 

B. Shortcourse Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

No Berkas 
Check list 

Ada Tidak ada 

A Syarat Jurnal dan Bukti Berkas   

1 

Telah memiliki sertifikat akreditasi Sinta 2 atau Sinta 3, dan 
diutamakan jurnal berbahasa Inggris atau Bahasa Arab; 

  

Bukti berkas: Sertifikat Sinta 2 atau Sinta 3     

2 
Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 1 (satu) edisi pada 
tahun 2020; 

  



Bukti berkas: link url (uniform resource locators) website 
jurnal dan terbitan edisi tahun 2020. 

  

B Syarat Peserta dan Bukti Berkas   

1 

Peserta adalah pengelola jurnal yang terlibat secara aktif 
dalam penerbitan jurnal yang dikelola oleh perguruan tinggi 
keagamaan Islam (PTKI), baik negeri (PTKIN) maupun 
swasta (PTKIS), dan direkomendasi oleh Wakil 
Rektor/Wakil Ketua PTKI yang bersangkutan 

  

Bukti berkas: surat rekomendasi Wakil Rektor/Wakil Ketua 
PTKI yang bersangkutan 

  

2 

Setiap jurnal harus diikuti oleh 2 (dua) orang secara lengkap 
(tidak boleh kurang atau lebih), yang terdiri atas ketua 
redaksi (editor in-chief) dan tenaga IT (informasi teknologi) 
jurnal yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan 
pengisian form calon peserta; 

  

Bukti berkas: formulir calon peserta    

3 

Bersedia mengikuti seluruh rangkaian program sampai akhir 
dan menunjukkan progress di akhir kegiatan dengan bukti 
submit akreditasi pada Sinta 

  

Bukti berkas: Surat pernyataan.   

 

 
 

  



Lampiran II: 
 

FORMULIR CALON PESERTA 
SHORTCOURSE AKREDITASI JURNAL 

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2020 
 
 
 
 

Shortcourse yang akan diikuti:* 
A. Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ)  
B. Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

   
 
IDENTITAS JURNAL  
Nama Jurnal  : ______________________________________________________ 
Penerbit Jurnal : ______________________________________________________ 
Nomor   : P-ISSN ____________________ E-ISSN : ____________________ 
Alamat   : ______________________________________________________ 
Mulai pertama terbit : bulan______________________ tahun ______________________ 
Edisi terbitan terakhir : bulan______________________ tahun ______________________ 
Status Akreditasi :  (1) Terakreditasi Sinta ke _________________________________ 
      (2) Belum terakreditasi; 
Jabatan dalam Jurnal : (1) Ketua Redaksi (editor in chief) 
     (2) Tenaga IT Jurnal 
     (3) Lainnya:  ____________________________________________ 
 
 
IDENTITAS CALON PESERTA KETUA REDAKSI (EDITOR IN CHIEF) 
Nama Lengkap : ______________________________________________________ 
NIP*   : ______________________________________________________ 
NIDN*   : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Nama PTKI  : ______________________________________________________ 
Status PTKI  : Negeri/Swasta* 
Status Dosen  : Tetap/Tidak Tidak* 
Alamat kampus : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
 
Pengalaman Pendidikan Formal: 
1. Jenjang MA/SMA : __________________________________lulus tahun _________ 
2. Jenjang S1 : __________________________________lulus tahun _________ 
3. Jenjang S2 : __________________________________lulus tahun _________ 
4. Jenjang S3 : __________________________________lulus tahun _________ 

 
Shortcourse/Pelatihan yang pernah diikuti: 
1. ________________________________________________________tahun _________ 
2. ________________________________________________________tahun _________ 
3. ________________________________________________________tahun _________ 
 
 
IDENTITAS CALON PESERTA TENAGA IT JURNAL  
Nama Lengkap : ______________________________________________________ 
NIP*   : ______________________________________________________ 
NIDN*   : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Nama PTKI  : ______________________________________________________ 



Status PTKI  : Negeri/Swasta* 
Status Dosen  : Tetap/Tidak Tidak* 
Alamat kampus : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
 
Pengalaman Pendidikan Formal: 
1. Jenjang MA/SMA : __________________________________lulus tahun _________ 
2. Jenjang S1 : __________________________________lulus tahun _________ 
3. Jenjang S2 : __________________________________lulus tahun _________ 
4. Jenjang S3 : __________________________________lulus tahun _________ 

 
Shortcourse/Pelatihan yang pernah diikuti: 
1. ________________________________________________________tahun _________ 
2. ________________________________________________________tahun _________ 
3. ________________________________________________________tahun _________ 
 
 

________________, 2020 
 
Ketua Redaksi       Tenaga IT Jurnal 
 
 

 

 

___________________      ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 
* : Pilih yang sesuai  



Lampiran III: 
 

SURAT PERNYATAAN 
KETUA REDAKSI (EDITOR IN CHIEF) 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama lengkap  : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Nama PTKI  : ______________________________________________________ 
Program Studi  : ______________________________________________________ 
Alamat kampus : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
 

Utusan dari Jurnal   
Nama Jurnal  : ______________________________________________________ 
Penerbit Jurnal : ______________________________________________________ 
Nomor   : P-ISSN ____________________ E-ISSN : ____________________ 
Alamat   : ______________________________________________________ 
Jabatan dalam Jurnal : Ketua Redaksi (editor in chief) 
 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

1. Data-data yang saya beritakan dalam usulan kegiatan Shortcourse Akreditasi Jurnal 

adalah benar, dan tidak melakukan manipulasi data; 

2. Jika terpilih sebagai peserta Shortcourse Akreditasi Jurnal yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI Tahun 2020, saya bersedia dan sanggup untuk mengikuti 

seluruh kegiatan secara penuh. Jika tidak ditepati, saya bersedia untuk dinyatakan 

sebagai peserta gagal dan jurnal yang saya kelola tidak diperkenan untuk mengikuti 

kegiatan berikutnya. 

3. Selesai shortcourse, saya bersedia untuk mengembangkan pengetahuan yang 

diperoleh untuk peningkatan perjurnalan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan 

Islam. 

 

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

________________, 2020 
 
Yang Menyatakan, 
Calon Peserta 

 
 
 
 
 
        ___________________ 

  



Lampiran IV: 
SURAT PERNYATAAN 

TENAGA IT JURNAL 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama lengkap  : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Nama PTKI  : ______________________________________________________ 
Program Studi  : ______________________________________________________ 
Alamat kampus : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
 

Utusan dari Jurnal   
Nama Jurnal  : ______________________________________________________ 
Penerbit Jurnal : ______________________________________________________ 
Nomor   : P-ISSN __________________ E-ISSN : ______________________ 
Alamat   : ______________________________________________________ 
Jabatan dalam Jurnal : Tenaga IT Jurnal 
 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 

1. Data-data yang saya beritakan dalam usulan kegiatan Shortcourse Akreditasi Jurnal 

adalah benar, dan tidak melakukan manipulasi data; 

2. Jika terpilih sebagai peserta Shortcourse Akreditasi Jurnal yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI Tahun 2020, saya bersedia dan sanggup untuk mengikuti 

seluruh kegiatan secara penuh. Jika tidak ditepati, saya bersedia untuk dinyatakan 

sebagai peserta gagal dan jurnal yang saya kelola tidak diperkenan untuk mengikuti 

kegiatan berikutnya. 

3. Selesai shortcourse, saya bersedia untuk mengembangkan pengetahuan yang 

diperoleh untuk peningkatan perjurnalan di lingkungan perguruan tinggi keagamaan 

Islam. 

 

Demikian, surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

________________, 2020 
 
Yang Menyatakan, 
Calon Peserta 

 
 
 
 
 
        ___________________ 

  



Lampiran V: 
KOP PTKI 

================================================== 
 
 

SURAT REKOMENDASI 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap : ______________________________________________________ 
NIP*   : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Jabatan*  : Wakil Rektor/Wakil Ketua bidang akademik 
Nama PTKI  : ______________________________________________________ 
Status PTKI  : Negeri/Swasta* 
Alamat kampus : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
 
 
Memberikan rekomendasi kepada: 

(1) 

Nama lengkap  : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
Jabatan dalam Jurnal : Ketua Redaksi (editor in chief) 
(2) 

Nama lengkap  : ______________________________________________________ 
Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 
Alamat Tinggal : ______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
Nomor HP/WA : ______________________________________________________ 
Email   : ______________________________________________________ 
Jabatan dalam Jurnal : Tenaga IT Jurnal 
 
Utusan dari Jurnal   
Nama Jurnal  : ______________________________________________________ 
Penerbit Jurnal : ______________________________________________________ 
Nomor   : P-ISSN __________________ E-ISSN : ______________________ 
Alamat   : ______________________________________________________ 
 
Untuk mengikuti kegiatan shortcourse:* 
- Pendampingan Akreditasi Jurnal (PAJ) 

- Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus) dan/atau Sinta 1 (JIBS) 

dalam rangkaian kegiatan Shortcourse Akreditasi Jurnal yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

Kementerian Agama RI Tahun 2020.  

 

Demikian, surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

________________, 2020 
Pemberi Rekomendasi  

 
 
 
 
        ___________________ 


