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Salah satu contoh syarat usulan penelitianskema

Penelitian Dasar Kompetitif Nasional (PDKN) : 

1. Ketua pengusul berpendidikan Doktor dengan

minimal jabatan fungsional Asisten Ahli, atau

berpendidikan Magister dengan jabatan fungsional

sekurang-kurangnya Lektor.

2. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal

dua artikel di database terindeks bereputasi dan/

atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1-2

sebagai penulis pertama atau corresponding author;

atau tiga buku hasil penelitian ber-ISBN sebagai

penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit

anggota IKAPI/ setara atau penerbit internasional.

3. Anggota pengusul 1-2 orang

Sinkronisasi dengan SINTA 

dan update mandiri data 

kinerja

Sinkronisasi dengan PD-DIKTI



SINKRONISASI DATA PD-DIKTI
Data pokok dosen merujuk dan diambil dari PD-DIKTI (http://forlap.dikti.go.id/), oleh karena itu jika

ada data yang belum di update di PD-DIKTI silakan perbaiki terlebih dahulu ke PD-DIKTI lewat

Kepegawaian PT/Fakultas masing-masing. Terutama data-data dosen :

- NIDN

- Nama Dosen

- Program Studi

- Perguruan Tinggi

- Pendidikan Tertinggi

- Jabatan Fungsional

- Status aktif

Jika dosen pengusul sudah memiliki user dan password proses sinkronisasi dapat dilakukan sendiri

oleh dosen bersangkutan dengan cara :

• login menggunakan username dan password dosen pengusul

• pilih menu profil

• klik ikon sinkronisasi berwarna hijau di atas kanan

• cek dan bandingkan data di forlap dengan data pada simlitabmas jika data pada forlap

sudah benar klik sinkronisasi.

Jika belum memiliki username dan password dosen pengusul silahkan tanyakan ke operator

perguruan tinggi penelitian/ppm



SINKRONISASI DATA PD-DIKTI



SINKRONISASI DATA SINTA



UPDATE DATA KINERJA

Update data kinerja atau rekam jejak pada Simlitabmas mencakup

beberapa kategori, antara :

 Artikel Jurnal

 HKI

 Artikel Prosiding

 Buku

 Karya Monumental

 Naskah Akademik/Urgensi



UPDATE DATA - ARTIKEL JURNAL



UPDATE DATA - ARTIKEL JURNAL


