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A. LATAR BELAKANG
Seiring dengan visi UI untuk “Mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu
pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sebagai solusi masalah nasional dan global”, maka sudah
sepatutnya UI memiliki jurnal-jurnal bereputasi Internasional terindex Scopus. Scopus merupkan database
literatur yang digunakan oleh QS World University Rankings sebagai acuan penilaian perengkingan
Universitas dunia. Jumlah publikasi ilmiah di Indonesia yang terindeks di Scopus masih lebih rendah
dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Adapun upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa agar
mampu berperan dalam persaingan global adalah dengan meningkatkan mutu terbitan berkala ilmiah yang
bertaraf internasional dan artikel berkualitas didalamnya dapat disitasi oleh peneliti-peneliti lainnya di
seluruh dunia. Dengan banyaknya artikel yang berkualitas maka semakin banyak pembaca dan semakin
tinggi reputasi dan sitasi jurnal tersebut.

B. TUJUAN KEGIATAN
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sitasi jurnal-jurnal yang ada di lingkungan Universitas
Indonesia dalam database internasional yaitu Scopus.

C. INFORMASI UMUM
Penyelenggaraan program “Insentif Peningkatan Sitasi di Database Internasional” dilaksanakan dengan
pendanaan Dana Masyarakat (DAMAS) Universitas Indonesia yang dikelola oleh Kantor Pengelolaan
Produk Riset dan Inovasi Universitas Indonesia (KPPRI UI). Pengajuan dan penggunaan dana untuk
kegiatan ini harus mengacu kepada prinsip efisiensi dana dan akuntabilitas penggunaannya.
Informasi mengenai program “Insentif Peningkatan Sitasi di Database Internasional” dilaksanakan dengan
pendanaan Dana Masyarakat (DAMAS) Universitas Indonesia ini disampaikan melalui:
1. Website journal.ui.ac.id
2. Surat pemberitahuan kepada jurnal yang ada di UI melalui email
Informasi lebih lanjut atau pertanyaan mengenai program ini dapat diperoleh di:
Kantor Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi Universitas Indonesia (KPPRI UI)
Gedung ILRC, Lt. 1 Kampus UI Depok
Tel: 081807375684
e-mail: kppri.ui@gmail.com
website: http://journal.ui.ac.id
CP: Sdri. Lilies Hasanah

D. JUMLAH INSENTIF
Insentif Peningkatan Sitasi di Database Internasional tahun anggaran 2017 diberikan kepada jurnal di
lingkungan UI yang telah terindeks maupun yang sudah melakukan submisi ke database internasional dan
telah direkomendasikan oleh reviewer berdasar hasil seleksi. Ketentuan jumlah insentif, sebagai berikut:
1. Jurnal yang sudah terindeks Scopus sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Jurnal yang sudah melakukan submisi ke Scopus sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

E. PERSYARATAN PENGUSULAN
Usulan insentif peningkatan sitasi di database internasional dapat diproses jika pengusul dan jurnal
memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Ketua Editor jurnal yang disahkan dengan surat penugasan dari rektor/wakil rektor, dekan fakultas,
ketua program pascasarjana, atau kepala pusat riset tingkat universitas yang ada di lingkungan UI atau
salah satu editor yang mendapatkan kuasa dari ketua editor/pejabat terkait.
2. Pengusulan diajukan dengan pengesahan oleh manajer riset fakultas dan disetujui oleh dekan fakultas,
ketua program pascasarjana, atau kepala pusat riset tingkat universitas yang ada di lingkungan UI.
3. Jurnal pengusul haruslah jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia, baik oleh unit kerja yang
ada di Pusat Administrasi Universitas, departemen, fakultas, ataupun pusat riset.

F. TATA CARA PENGUSULAN
Pengusulan insentif peningkatan sitasi di database internasional dilakukan dengan mengikuti prosedur
sebagai berikut:
1. Pengusul dapat langsung mendaftarkan usulannya melalui website dengan alamat http://journal.ui.ac.id
2. Pengusul mengisi identitas dan mengunggah semua berkas yang dipersyaratkan dengan ketentuan
sebagai berikut:
1. Mengisi Identitas usulan yang memuat identitas pengusul dan identitas jurnal (Lampiran 1)
2. Isian identitas usulan pada poin a) kemudian diunduh untuk ditandatangani oleh pengusul dan
mendapatkan pengesahan pimpinan perguruan tinggi sekurang-kurangnya setingkat dekan
3. Identitas usulan yang telah disahkan kemudian dipindai (di-scan) dan diunggah kembali ke website
http://journal.ui.ac.id
4. Mengisi Formulir Kesediaan Pelaksaan kegiatan yang telah ditandatangani (Lampiran 2)
5. Melampirkan screenshot sitasi jurnal di database internasional Scopus (Lampiran 3)
6. Semua usulan dari lampiran 1 sampai lampiran 3 disatukan menjadi 1 proposal dan diunggah ke
http://journal.ui.ac.id
3. Proposal hardcopy dengan sampul muka proposal berwarna Kuning sesuai dengan template (2
eksemplar) dikirimkan ke Kantor Pengelolaan Produk Riset dan Inovasi Universitas Indonesia
(KPPRI UI) Gedung ILRC, Lt. 1 Kampus UI Depok, batas waktu pengajuan usulan 27 Maret 2017
pukul 15.00 WIB

G. PENGAMBILAN PUTUSAN
Penetapan pemberian insentif peningkatan sitasi di database internasional dilakukan dengan mengikuti
prosedur sebagai berikut:
1. Usulan insentif yang masuk akan dinilai secara kompetitif
2. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat

H. JADWAL
Pengusulan insentif peningkatan sitasi di database internasional beserta kelengkapannya melalui website
http://journal.ui.ac.id selambat-lambatnya tanggal 27 Maret 2017. Proses seleksi administrasi dan
substansi akan dilaksanakan sampai dengan awal April 2017. Pengumuman pemenang dijadwalkan dapat
disampaikan melalui website pada pertengahan Mei 2017.
Laporan akhir diserahkan selambat-lambatnya akhir November 2017 berupa screenshot peningkatan sitasi
jurnal.

Lampiran 1. Identitas Usulan Peningkatan Sitasi di Database Internasional

IDENTITAS USULAN PENINGKATAN SITASI DI DATABASE INTERNASIONAL
1.

2.

Identitas Pengusul
a. Nama Lengkap

:

b. NIP/NUP

:

c. H-Index

:

d. Bidang Ilmu

:

e. Kontribusi

:

Identitas Jurnal Ilmiah
a. Nama Jurnal

:

b. P-ISSN/E-ISSN

:

c. Cakupan Bidang Ilmu

:

d. Alamat Redaksi

:

e. Alamat URL

:

f. Lembaga Pengindeks

:

g. H-index Google Scholar Jurnal
 Jumlah Sitasi

:

 H-Index

:

h. Jumlah sitasi di Scopus

:
………., ……………. 2017

Mengetahui,
Pengusul,
Dekan Fakultas/Ketua Program Pascasarjana/Kepala Ketua Pengelola Jurnal/Editor Tim
Pusat Riset,
Editor
Cap dan tanda-tangan

Tanda-tangan

Nama
NIP

Nama
NIP

Lampiran 2. Formulir Kesediaan Pelaksanaan
FORMULIR KESEDIAAN PELAKSANAAN
INSENTIF PENINGKATAN SITASI DI DATABASE INTERNASIONAL
Yang bertanda tangan dibawah ini:
1.

Nama Lengkap

:

2.

H-Index (Scopus)

: ……………………………………………………………….

3.

Jumlah Publikasi terindeks
Scopus

:

4.

Perguruan Tinggi/Instansi

:

5.

Nama Jurnal/ISSN

:

6.

Alamat Kantor/Redaksi

:

7.

Telp/Faks

:

8.

e-mail

:

dengan ini menyatakan bahwa jurnal kami BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA* jika dinyatakan lolos seleksi,
untuk ikut serta dan melaksanakan program Insentif Peningkatan Sitasi di Database Internasional sesuai
dengan aturan yang ada.
Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

Dibuat di

:

Pada tanggal

:

2017

Yang Membuat Pernyataan

(Materai Rp 6.000,00)
Nama Pengusul
NIP/NUP

*) Coret yang bukan menjadi pilihan

Lampiran 3. Screenshot Sitasi Jurnal di Database Internasional Scopus
Jumlah Sitasi

Nama Jurnal

