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seni, bahasa, dan budaya

program Pendanaan Riset Pembangunan lndonesia (RPl) adalah program pemberian

bantuan dana riset dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang bersifat kompetitif. Dalam

rangka melaksanakan penilaian proposal Pendanaan RPI yang bersih, terhindar dari benturan

kepentingan, dan akuntabel, kami bermaksud metakukan seleksi calon reviewer pendanaan

RPI.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengundang para pakar dari institusi

Saudara untuk mengikuti seleksi calon reviewer Pendanaan RPl, dengan bidang keahlian

1. pangan, bidang keahlian pertanian pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan.

Z. Energi, bidang keahlian pemanfaatan energi, penghasil energi, pemanfaatan/ penghasil

energiterbarukan, konservasi dan efisiensienergi, serta mineraldan batu bara.

Kesehatan, bidang keahlian kedokteran, kefarmasian, keperawatan, dan gizimasyarakat.

Eco-Grovvth, bidang keahlian pembangunan berkelanjutan, ' keserasian dan

keseinrbangan dalam proses pemberdayaan ekonomi berwawasan lingkungan.

Tata kelola, bidang keahlian tata kelola keuangan dan akuntansi, tata kelola organisasi,

tata kelola pendidikan, tata kelola sumber daya manusia, tata kelola akuntabilitas publik,

serta tata kelola bidang pangan, energi, sumber daya mineral, dan kesehatan-

Sosial keagamaan, bidang keahlian penyelesaian masalah sosial keagamaan berbasis

kearifan lokal serta penruujudan dan peningkatan harmonisasi sosial keagamaan dan

masyarakat.

7. Budaya, bidang keahlian pengembangan dan pelestarian

lndonesia.

Calon reviewer pendanaan RPI minimal berkualifikasi pendidikan Doktor (S3)

Sedangkan untuk penilaian meliputi kriteria:

1. pengalaman kepemimpinan tingkat universitas/ lembaga nasional dan internasional;

2. Pengalaman sebagai reviewer RPI;

3. Pengalaman sebagai reviewer riset bidang lain;

4. Pengataman sebagai periset dan kerja sama riset dengan instansi dan

S. produktivitas publikasi di jumal terakreditasi dani atau pembicara tamu di forum seminar {.

5.

b.

nasional/ internasional.



para pakar yang berminat mengikuti seleksi dimaksud, dapat diusulkan pimpinan

dengan melampirkan formulir isian sesuai format terlampir. Formulir isian dimaksud dapat

disampaikan metalui alamat email lpdp.riset@depkeu.go.id selambat-lambatnya tarqgal 2B

Februari 2014.

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan. kami ucapkan terifia kasih.

';40700.?121s891ei00I

I

I

i

I

t'

1


