
Pedoman
Program Academic Recharging 
Luar Negeri DIKTI     
Tahun Anggaran 2009

Presenter
Presentation Notes
Created by adi p



Tahun Anggaran 2009 DIKTI cq Ditnaga
memberikan beasiswa untuk Program Academic
Recharging (PAR) bagi dosen yg telah
berpendidikan S3 dan atau Guru Besar

Kategori Program Academic Recharging (PAR):
1. PAR‐A, untuk pengelola Program

Pascasarjana, waktu 2 Minggu
2. PAR‐B, untuk dosen senior (Profesor & atau

Doktor) kegiatan penyegaran keilmuan,
waktu 4 bulan

3. PAR‐C, untuk dosen lulusan program Doktor
kegiatan kerjasama penelitian dgn mitra dari
luar negeri, waktu 4 bulan



PAR ‐A
Untuk Pengelola
Program Pascasarjana
Waktu 2 Minggu

Membangun Jejaring (Network) 
pengembangan kelembagaan
Program Pascasarjana
Mengembangan kerjasama yg
sudah ada (menciptakan kegt
akademik untuk mengisi MOU yg
sudah ada)
Memberikan seminar/ presentasi
pd bidang keahliannya di PT yg
dikunjungi



Luaran yg diharapkan
Program kerjasama pendidikan (Twinning/ Double 
Degree/ Joint Program/ Exchange Program)
Kerjasama penelitian
Perekrutan mahasiswa pascasarjana internasional
Satu paper yg dipresentasikan di PT yg dituju
Laporan keg akademik yg diikuti



PAR‐B
Untuk Profesor/ Doktor
Skema penyegaran
keilmuan
Waktu 4 bulan

Penulisan buku referensi dgn
bahan mutakhir
Pemutakhiran bahan & metoda
ajar dgn bahan terkini
Sit In dalam kuliah/ seminar/ 
lokakarya untuk menyerap
perkembangan terkini dalam
keilmuan yg ditekuni
Penyusunan proposal penelitian
bersama mitra dari PT atau
lembaga penelitian luar negeri
yg diajukan ke penyandang dana
internasional



Luaran
Buku referensi yg mutakhir
Buku ajar terbarukan
Makalah/ paper internasional
Laporan hasil Sit In & atau makalah yg telah
dipresentasikan dalam seminar/ lokakarya
Proposal penelitian internasional



PAR‐C
Untuk Doktor skema
kerjasama penelitian
Waktu 4 bulan

Penelitian bersama dgn
Profesor di PT atau lembaga
penelitian luar negeri
Penyelesaian penelitian untuk
penulisan publikasi
internasional
Luaran berupa: 
Laporan penelitian bersama
Publikasi internasional



Ketentuan
Semua penerima PAR wajib membuat dan
menyerahkan laporan tertulis kepada Ditjen Dikti
Wajib mempresentasikan hasil kerjanya kepada
kalangan akademik di institusinya masing‐masing
Ditjen Dikti melakukan monitoring & evaluasi



Syarat & Tata Cara Melamar

Syarat Umum:
Jabatan akademik minimal Lektor
Surat rekomendasi dari atasan langsung
Melampirkan kegiatan Tri Dharma 5 tahun terakhir
diketahui atasan langsung



Syarat khusus PAR‐A
Calon pelamar dari PT yg memiliki Program Pascasarjana
terakreditasi, terpilih sebagai pengelola BPPS Ditjen DIKTI
PPS sudah memiliki draft MOU atau Letter of Intent (LOI) dgn
PPS dari PT luar negeri yg akan dikunjungi
Surat undangan (Invitation letter) yg berlakudari PPS yg akan
dikunjungi
Surat pernyataan memiliki kemampuan komunikasi lisan & 
tulisan dlm bhs Inggris atau bahasa yg sesuai dgn negara tujuan
Melampirkan progam kerja yg akan dilakukan
Setiap PT hanya dapat mengajukan seorang calon
Surat pernyataan berkondisi sehat
Lolos seleksi oleh Tim Seleksi Ditjen DIKTI



Syarat khusus PAR‐B
Bergelar Profesor & atau Doktor
Dosen PTS memiliki NIK Yayasan
Diusulkan oleh pimpinan PT bagi dosen PTN, dan oleh Ketua Kopertis
bagi dosen PTS
Memiliki Letter of Offer atau Invitation Letter yg masih berlaku dari
mitra PT luar negeri
Belum pernah melakukan kegiatan sejenis 3 tahun terakhir
Surat pernyataan memiliki kemampuan komunikasi lisan & tulisan
dlm bhs Inggris atau bahasa yg sesuai dgn negara tujuan
Mengisi formulir yg disediakan DIKTI
Surat pernyataan berbadan sehat
Melampirkan program kerja yg akan dilakukan di luar negeri & 
perkiraan hasil yg dicapai
Lolos seleksi berkas & presentasi rencana kegiatan dalam bhs Inggris



Syarat khusus PAR‐C
Dosen bergelar doktor dgn melampirkan photo copy ijazah doktor
Memiliki Letter of Acceptance (Letter of Offer) yg masih berlaku dari Profesor
PT atau lembaga penelitian luar negeri yg dituju
Dosen PTS memiliki NIK Yayasan
Diusulkan oleh pimpinan PT bagi dosen PTN, dan oleh Ketua Kopertis bagi
dosen PTS
Melampirkan proposal penelitian di luar negeri & perkiraan hasil yg dicapai
Surat pernyataan memiliki kemampuan komunikasi lisan & tulisan dlm bhs
Inggris atau bahasa yg sesuai dgn negara tujuan
Bagi doktor lulusan dalam negeri melampirkan salinan TOEFL minimal 550, 
atau IELTS minimal 6.0
Belum pernah melakukan kegiatan sejenis 3 tahun terakhir
Mengisi formulir yg disediakan DIKTI
Surat pernyataan berbadan sehat
Lolos seleksi berkas & wawancara dalam bhs Inggris



Ketentuan

Berkas & kelengkapan
disertai surat pengantar dari
pimpinan PT asal dikirim ke
alamat:
Direktorat Ketenagaan

Ditjen Pendidikan
Tinggi Jl. Jend. Sudirman

Pintu Satu Senayan
Jakarta 10002

Bagi pelamar PAR‐A & 
PAR‐B yg lolos seleksi
administrasi akan
diundang presentasi
rencana kerja dlm bhs
Inggris
Bagi pelamar PAR‐C yg
lolos seleksi administrasi
dilanjutkan wawancara
dlm bhs Inggris



Jadwal Pendaftaran & Seleksi

Tahap Kegiatan
Waktu

Batch I Batch II
Batas waktu terakhir
pengiriman berkas
lengkap

Akhir Maret 2009 Akhir Mei2009

Pemeriksaan dokumen Apr‐09 Jun‐09
Presentasi & wawancara Apr‐09 Jun‐09
Pengumuman calon yg
diterima

Akhir April 2009 Akhir Juli 2009

Persiapan keberangkatan Mei‐Juni 2009 Juli ‐ Agustus 2009
Keberangkatan Mulai Juni 2009 

Paling lambat 
September 2009

Mulai Agustus 2009 
Paling lambat
November 2009



Komponen Pendanaan PAR
Komponen Perincian

Biaya hidup (living allowance)
Biaya buku

Biaya institusi (Institutional/ 
bench fee)
Tiket pesawat internasional
kelas ekonomi pp
Asuransi kesehatan (health 
insurance)

Sesuai standar DIKTI, maks 4 
bulan
Sesuai standar DIKTI, 
diberikan sekali
At cost, maks 5000 USD
At cost dari Bandara Int ke
tempat tujuan
At cost



Mekanisme Monitoring

Pimpinan PT/ Kopertis wajib melakukan monitoring 
perkembangan studi penerima PAR
Ditjen DIKTI melakukan monitoring scr berkala



Mekanisme Pelaporan

Penerima PAR‐A membuat laporan tertulis kepada
Direktur Ketenagaan Ditjen DIKTI yg akan
diseminarkan pd forum yg ditentukan
Penerima PAR‐B & PAR‐C membuat laporan tertulis
kepada pimpinan PT atau koordinator Kopertis untuk
diteruskan kepada Direktur Ketenagaan Ditjen DIKTI.



Sekian & Terima Kasih
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