
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Catatan Reviewer: 

Secara umum artikel sudah bagus, yang perlu diperhatikan oleh penulis adalah, melakukan 

merger bab, karena ada beberapa pembahasan yang isi dan maksudnya samam sebaiknya 

dibaca lagi oleh penulis. 

Bentuk revitaslisasinya belum jelas, hal bisa disarikan dari uraian yang panjang dalam artikel 

ini,  

Mungkin logika artikelnya bisa begini 

1 pendahuluan 

2. Metode penelitian belum muncul (sesuaikan dengan gaya silngkung jurnal)  

3. kajian teori  bagaimana sosio historis bekerja dalam pembahasannya 

4. Kajian terdahulu (informasi ini belum muncul)  

5. Moderasi beragama dalam berbagai perspektif agen di PTKIN  akan muncul tipololgi 

dalam perpektig hitoris 

6. bentuk revitaslisasinya apa  

7. Kesimpulaan 

 

 

 

 

 

 



Catatan Reviewer: 

- Judul bagus dan aktua;, sedkit perlu kejelasan actor revitalisasi moderasi beragama 

itu siapa, apa PTK nya yang melakukan revitasilasi atau tidak berkaitan sama 

sekali, mungkin judul akan lebih informatif kalua “Peran PTKI dalam revitalisasi 
moderasi beragama di ….. atau revitaliasi moderasi…..di PTKI dalam konteks 
sosio historis. Agar sesuai dengan maksud penulis dalam abstrak 

- Abstrak: Isu dan masalah utama belum muncul, sehingga mendorong penulis 

mengkaji tema ini. Apakah PTKI kurang antusias dalam moderasi beragama atau 

kedudukan PTKI yang sangat sentral dalam melalukan revitalisasi 

- Deskripsi sebaiknya mebih difokuskan PTKI dan proses revitalisasinya sejauh ini 

yang terjadi dalam konteks sosio historis, dan secara teoriti ada uraian singkat saja 

tentang sosio historis kenapa digunakan dalam kajian ini, sehingga pembaca akan 

mudah mendapatkan informasi tentang maksud dan gagasan penulis dalam kajian ini 

(hal. 4) 

- Sebaiknya up date data tentang hal ini, laporan tentang hal ini banyak sekali (hal. 4) 

- Perlu dipertimbangkan data-data dari Lembaga lain yang juga punya perhatian dalam 

hal yang sama (hal. 11), 

- Ini narasi biasa sebagaimana dalam berbagai literatur, maka sebaiknya apa yang 

menjadi konsen mereka dalam kontek moderasi beragama (hal. 14) 

- Factornya apa sehingga terjadi penguatan radikalisme dari aspek sosi historis, 

apakah adanya kebijakan yang dianggap diskriminatif atau yang lain, pada bab ini 

sebaiknya difokuskan (hal. 16). 

- Menurut saya ini yang penting dikembangkan, kenapa ada perbedaan dan bisa 

dianalisis dalam perspektif sosio hsitorisnya (hal. 17) 

- Deskripsi yang bersifat abstraksi sudah harus dikurangi sehingga gagasan utama 

revitalisasi ini muncul dan mudah difahami oleh pembaca 

- Referensi perlu di up date, mengingat kajian ini banyak sekali yang melakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catatan penting dari Pengelola Jurnal: 

a) Mohon tulisan disesuaikan template jurnal dialogia link 

https://docs.google.com/document/d/1A7TkJaah7bUG3aBteieWsNBEgOtX38cM/edit 

 

b) Mohon menggunakan manajemen referensi dengan aplikasi zotero atau 

mendeley 

c) Sumber referensi 80% menggunakan artikel jurnal 

d) Jumlah total halaman termasuk abstrak dan daftar pustaka sebanyak 20 

halaman 

 

Diterima dengan revisi minor 

 

 

 



 

 


