BANTUAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS SCOPUS
BAGI JURUSAN DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2018
A. Latar Belakang
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berupaya untuk mencapai visinya sebagai Universitas
Kependidikan Kelas Dunia (UKKD) pada tahun 2025. Untuk mencapai visi ini, UNY telah
menyusun rencana pengembangan yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
kegiatan di UNY. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi ini, UNY menyelenggarakan
kegiatan yang terkait dengan penelitian dan publikasi ilmiah, baik yang dilakukan oleh dosen
maupun mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh dosen UNY tidak hanya mendapat
dukungan dana dari Kemenristekdikti tetapi juga dari UNY. Kedua sumber dana ini terdistribusi
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) secara terpusat,
maupun perluasan di Fakultas dan Program Pascasarjana (PPs).
Saat ini publikasi ilmiah dosen UNY dalam jurnal internasional atau proceeding
internasional terindeks berjumlah masih rendah. Sebagai upaya untuk mewadahi publikasi
dosen dan mahasiswa, UNY berupaya memfasilitasi publikasi melalui berbagai program di
antaranya bantuan untuk mengikuti seminar di dalam negeri, bantuan untuk mengikuti seminar
di luar negeri, insentif artikel jurnal, serta insentif artikel proceeding yang terindeks oleh
lembaga pengindeks internasional (Scopus, Thomson-Reuters, dll). Tahun 2018 UNY berupaya
untuk memberi penguatan kepada Jurusan agar mampu menyelenggarakan seminar
internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks artikel internasional terutama Scopus.
Untuk mendukung upaya itu, UNY mengalokasikan anggaran yang ditujukan kepada jurusan
(secara kompetitif) untuk menyelenggarakan seminar internasional.
B. Tujuan Kegiatan
Pemberian bantuan penyelenggaraan seminar internasional terindeks oleh lembaga
pengindeks artikel internasional terutama Scopus bagi jurusan di UNY bertujuan untuk:
1. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah terindeks Scopus yang ditulis oleh dosen dan
mahasiswa UNY;
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2. Meningkatkan kemampuan jurusan dalam mengelola seminar internasional dengan
mengundang narasumber berkualitas dari seluruh dunia.
C. Sasaran
Sasaran dari program bantuan penyelenggaraan seminar internasional terindeks Scopus
ini adalah sebanyak 15 jurusan di UNY yang wajib melibatkan seluruh program studi yang
dimiliki (D3, S1, S2, S3)
D. Luaran Kegiatan
Luaran dari program bantuan penyelenggaraan seminar internasional ini berupa
terpublikasinya karya ilmiah hasil penelitian dosen dan mahasiswa UNY dalam prosiding yang
terindeks oleh lembaga pengindeks artikel internasional terutama Scopus.
E. Kuota dan Dana
UNY mengalokasikan anggaran program bantuan penyelenggaraan seminar internasional
ini sebanyak Rp.1.500.000.000 untuk diakses oleh 15 (lima belas) jurusan, dengan besaran
bantuan setiap seminar internasional sebanyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
F. Jadwal Kegiatan
Jadwal kegiatan program bantuan penyelenggaraan seminar internasional ini disajikan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Program Bantuan Penyelenggaraan Seminar Internasional
No
Kegiatan
1 Sosialisasi Panduan
2 Penyerahan Proposal ke Bidang IV
3
4

Tanggal
8 Desember 2017
27 Desember 2017
(pukul 10.00 WIB)
27-28 Desember 2017
29 Desember 2017

Proses Seleksi Proposal
Pengumuman

Keterangan
Bidang IV
KUIK
Reviewer
Bidang IV

G. Kriteria Pengusul
Kriteria pengusul untuk mendapatkan dana program bantuan penyelenggaraan seminar
internasional ini meliputi:
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1. Setiap jurusan berhak untuk mengusulkan 1 (satu) buah proposal dengan kewajiban
melibatkan program studi yang relevan (D3, S1,. S2, S3). Contoh dari prosedur pertama ini
adalah Jurusan Pendidikan Teknik Elektro menyelenggarakan seminar internasional dengan
melibatkan Prodi D3 Teknik Elektro, S1 Pendidikan Teknik Elektro, S2 Pendidikan Teknik
Elektro, serta S3 Pendidikan Teknik Kejuruan Konsentrasi Pendidikan Teknik Elektro;
2. Proposal disusun oleh tim task force yang telah memiliki pengalaman memadahi untuk
mengelola seminar internasional;
3. Luaran seminar internasional merupakan prosiding yang terindeks oleh lembaga pengindeks
internasional terutama Scopus;
4. Adanya dukungan dana dari sumber lain merupakan nilai tambah.
H. Komponen Biaya yang Dapat Didanai
Komponen biaya yang dapat diajukan pada program bantuan penyelenggaraan seminar
internasional terindeks oleh lembaga pengindeks internasional terutama Scopus, meliputi:
1. Dana maksimum yang dapatdiajukan sebesar Rp.100.000.000;
2. Bantuan penyelenggaraan seminar internasional dapat digunakan untuk operasional
penyelenggaraan, yang mencakup: honorarium, akomodasi, biaya perjalanan narasumber,
biaya konsumsi, seminar kits, dokumentasi, biaya kesekretariatan, biaya pengurusan
indeksasi terutama Scopus, serta biaya penyelenggaraan lainnya;
3. Belanja peralatan dan investasi tidak diperkenankan;
4. Pembiayaan yang dikenai pajak disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara.
I. Sistematika Proposal
Penulisan proposal bantuan seminar internasional harus memperhatikan sistematika
yang meliputi:
1. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia, diketik menggunakan kertas ukuran A4 dan dijilid
rapi dengan sampul berwarna hijau daun;
2. Halaman Sampul (lihat lampiran);
3. Halaman Pengesahan (lihat lampiran);
4. Pendahuluan berisi rasionalitas, tema, tujuan, dan manfaat kegiatan;
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5. Mekanisme pelaksanaan seminar internasional mencakup waktu, tempat, narasumber,topik,
serta target peserta;
6. Kepanitiaan (lebih kuat apabila telah ditetapkan oleh pimpinan jurusan);
7. Penerimaan dan penyeleksi artikel termasuk daftar reviewer;
8. Jadwal kegiatan;
9. Rencana Anggaran Biaya;
10.Rencana keberlanjutan kegiatan;
11.Lampiran mencakup leaflet kegiatan dan surat kesediaan narasumber dan reviewer untuk
terlibat dalam seminar yang diselenggarakan (bila belum ada dapat diganti surat pernyataan
kesanggupan dari Ketua jurusan untuk mengadakan leaflet dan surat kesediaan).
J. Mekanisme Seleksi dan Laporan
Pemberian bantuan penyelenggaraan seminar internasional terindeks ini berbasis
kompetitif berdasarkan mekanisme seleksi yang dilakukan sesuai aturan berikut.
1. Proposal lengkap dikirim paling lambat tanggal 27 Desember 2017pukul 10.00 WIB dalam
bentuk soft copy ke alamat email wr4@uny.ac.id dan dalam bentuk hard copy sebanyak 2
eksemplar;
2. Pelaksanaan kegiatan seminar selambatnya pada tanggal 31 Oktober 2018;
3. Dana bantuan akan disalurkan dalam 2 tahap sebesar 70% (Tahap I) dan 30% (Tahap II):
a. Dana sebesar 70% dibayarkan setelah proses persiapan penyelenggaraan seminar selesai
dilaksanakan (informasi dalam bentuk web telah selesai dikembangkan);
b. Dana sebesar 30% dibayarkan setelah seminar selesai dilaksanakan berdasarkan laporan
pelaksanaan dan tersedianya bukti penerimaan lembaga pengindeks terutama Scopus
untuk mengindeks prosiding, selambatnya 10 hari setelah selesainya pelaksanaan
seminar.
4. Bantuan penyelenggaraan seminar internasional ini diberikan berdasarkan proposal yang
disusun oleh jurusan dengan komponen penilaian yang meliputi:
a. Kelengkapan proposal;
b. Kesiapan panitia penyelenggara;
c. Relevansi kegiatan seminar internasional dengan pengembangan jurusan;
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d. Kemampuan panitia untuk menyelenggarakan seminar internasional yang kredibel yang
ditunjukkan dengan memberi gambaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
1) Gambaran bahwa academic reviewer berasal dari beberapa negara;
2) Gambaran bahwa seminar akan diikuti oleh peserta dari berbagai negara;
3) Gambaran bahwa panitia seminar akan mengundang minimal 3 pembicara kunci
(keynote speakers) dari 3 negara yang berbeda yang salah satunya dari UNY;
4) Bahasa pengantar dan artikel yang diterima menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris,
Perancis, China, Arab, atau Rusia);
e. Rasionalisasi anggaran biaya.
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Sampul Proposal

PROPOSAL KEGIATAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS
TAHUN ANGGARAN 2018

TOPIK SEMINAR
................................

OLEH:
JURUSAN .........

FAKULTAS......
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017
6

Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN
BANTUAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL TERINDEKS
TAHUN ANGGARAN 2018

Topik Seminar
................................

Mengetahui,
Ketua Jurusan .........

Yogyakarta, 26 Desember 2017
Ketua Tim Tasck Force

(..........................................)
NIP ....................................

(..........................................)
NIP ....................................

Menyetujui,
Dekan Fakultas .......
(..........................................)
NIP ....................................
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Format Proposal (hard copy dengan sampul berwarna hijau daun)
Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Daftar Isi
A. Latar Belakang
B. Tujuan Penyelenggaraan Seminar
C. Topik Seminar
D. Narasumber
E. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan
F. Target Peserta
G. Rencana Publikasi
H. Kebutuhan Anggaran
I. Susunan Panitia
J. Jadwal Rinci Kegiatan (Persiapan hingga Publikasi)
K. Sustainabilitas Kegiatan
L. Lampiran Pendukung
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