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Ytl'r. Dekan FSP dan Dekan FSRD
Institut Seni Indonesia Sr-rrakarta

Menindaklaniuti surat dari Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti nomor
1364/D21I<P12017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Penilaian Kinerja Publikasi llmiah
Lektor Kepala dan Profesor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri I{iset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2077 tentang Pemberian Tunjangan
Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, maka perlu dilakukan pendataar-r
publikasi ilmiah Profesor dan Lektor Kepala di lingkungan Irrstitut Seni Indonesia (ISI)
Surakarta,

Terkait dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat Dekan FSP dan Dekan FSR[)
ISI Strrakarta melakukan pendataan publikasi ilmiah Profesor dan Lektor Kepala di rrnit
keria masing-masing sesuai dengan form yang telah disediakan. Soft copy form dapat
diundulr di laman isi-ska.ac.id. Data tersebut dapat kami terima paling lambat hari
Jumat, 20 September 2019 diLP2MP3M. Apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut
silakan menghubungi Ka. LP2MP3M atau Ka. PJM ISI Surakarta.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanva diucapkan terimakasih.

Akademik

ukerna, S.Kar., M.Hum
tssS{i31{"}t}2

Tembusan:

Yth. Rektor ISI Surakarta (sebagai laporan)

: 12388/IT6.1lPBl2079
: 1 (satu) bandel
: Pendataan Publikasi trlrniah Pr cfesor
clan Lektor Kepala
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PANDUAN PENGISIAN TABEL PUBLIKASI BUKU/PATENiHKI DOSEN

1i Kategori: tuliskan kocle kategori publikasr
BUKU sebagai berikurt :

A. Buku Referensi

ts. Buku Monogr:af

C. Bukti Ajar
D. Buku TTG
E. Buku Ilmiah Populer

PATEN sebagai berikut :

A. Tingkat Nasional
B. Tingkat Internasional

. HKI sebagai berikut:
A. Tingkat Nasional
B. Tingkat Internasional

2)Tahun: tuliskan tahun terbit BUKU, perolehan Paten, HKI yaitu 2014, 2018, 2016,
2017, 2078, 2019 dimulai da ri terbaru

'ttJudul Buku/Paten/HKI: tuliskan jr-rdul Buku I Paten / HfI secara Iengkap dan jelas
+iPenulis: tuliskan nama semua penulis bukr-r / inventors, gunakan tanda titik koma (;)

untuk memisahkan antat nama; ceiak tebal (BOLD) untuk nama Saudara sendiri-)Penerbit dan ISBN: tuliskan nama penerbit buku dan nomor ISBN nya
6)Nomor Pendaftaran / SK Paten / HKI: Tuliskan rlomor pendaftaran Paten jika masih

tahap pendaftaran atau nomor SK Paten atau SK HKI jika sudah granted.
7)Keterangan : Tulislah "scan bukti terlampir". Untuk br,rku larnpirkan scan lembar

depan br,rku yang memuat judul, penuiis, penerbit clan ISBN. Untuk paten
lampirkan scan dokumen bukti pendaftaran atau sertifikat paten.



PENJELASAN KATEGORI IURNAL

1. KRITERIA UMUM IURNAL NASIONAL
o Memiliki ISSN;

o Memiliki terbitan versi online
c Diterbitkan olelr Penerbit/ Badan Itmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi

Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
r Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa lnggris

dengan abstrak daiam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
o Memuat karva ilmiah dari penulis vang berasal dari minimal 2 (dua) institusi

yang berbeda; dan
r Mempunyai dew'an redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya

dan berasal dari minimal 2 (ctua) institusi yang berbeda.

2. JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
I Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal ilmiah Nasional yang diakreditasi

oleh Kementerian (Lampirar Permenristekdikti No 20 Tahun 2017
o Jurnal Nasional Terakreditasi adalatrr Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi

oleh Kemristekclikti (Juknis Permenristek dikti No 20 Tahun 2012)

3" IURNAL NASIONAL SETARA
. ]urnalnasional yang diakui dan disetarakan sebagai Jurnal Nasional

Terakreditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks
(Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi
standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6) (Juknis).

4. IURNAL INTERNASIONAL
r Ditulis dengan menggunakan balrasa resmi PBB (Arab, Inegris, Perancis, Rusia,

Spanyol, dan Tiongkok).
o Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit

berasal dari 4 (empat) negara.
r Artikel ilrniarh yang cliterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit

penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
. Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SIR) atau basis data

internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI),



]lrnral l/ang tnempunvai factor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available
dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau jumal terindeks cli SCImago

Jolrrnal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau terincleks clj
Microsoft Academic Search digolongkan seba gai jurnal internasional.

Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang cliterbitkan
dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAI dengan indikator green tick
(centan g d alam ling karan h ij au) d isetarakan/diakui sebagai iur:nal internasi ona l.

5, IURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
o Terindeks oleh pemeringkat internasional 1.ang diakui oleh Kementerian (contoh

Web of Science dan/atau Scopus) serta rnempunyai factor dampak (irnpact
factor) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) ataur
mempunyai factor dampak (sJR) dari sClmago Journal and country Rank paling
rendah Q3 (quartile tiga).

e jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yalg diterbitkan
dalam salah sattt bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green tick
(centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/ciiakui sebagai jurnal internasional
bereputasi.

6. PROSIDING TERINDEX

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web
of Science, Scopus) yang dinilai sama dengan junral internasional dengan criterja
sebagai berjkut:
o Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah

yang bereputasi;
o Steerirrg comrnittee (Panitia Pengaralr) terdiri dari para pakar yang berasal dari

berbagai negara;
r Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, perancis, Rusia, Spanyol dan

Tiongkok);
e Eclitor berasal dari berbagai Negara sesuai dengan bidang ilmunya;
o Penulis paling sedikit berasaI dari 4 (empat) neg;ara; dan
o Memiliki ISBN.
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PANDUAN PENGISIAN TABEL PUBLIKASI ILMIAH
DOSEN

t)Kategori: tuliskan kode kategori publikasi sebagai berikut :

A, Jurnal Internasior-ral Bereputasi

B. Jurnal Internasional

C. Jurnal Nasional Terakreditasi
D. Jurnai Nasional Setara

E. Prosiding Terindex

2)Tahun: tuliskan tahun terbit yaitu 2014,2075,2016,201V,2018, dan 2019 dimulai dari
terbaru

r:fudul KaryaI lmiah: tuliskan judutpublikasi secara lengkap dan jelas
a)Penulis: tuiiskan nama semua penulis artikel yallg dipublikasikan, gunakan tanda titik

koma (;) untuk memisahkan antar nama; cetak tebal (BOLD) untuk nama
Saudara sendiri

'rfurnal/Prosiding: tuliskan narrla jurnal dengan format sebagai berikut:
r JLIRNAL: Nama Jurnal, Volume (Nomor atau Isue): Halaman. Coltolr:

DinamikaHukum, 10 (2)t tZ-14
o PROSIDING: Nama Prosiding, Volume: Halaman. Contoh: Procedia

Environmental Sciences 2: 729 -7 36

r'tlndexing: Tuliskan nama SATU atau DUA pengindex artikel tersebut, misalnya
Scopus, ISI Web of Science, Science Direct, Index Copernicus, DOAJ, Google
Scholar dan lain-lain" Prioritaskan pengindex yang paling bereputasi.

TiURL atau DOI:URL atau Llrrri,rriu jtrsr.rzii't( I..tliiiint nltln".tp;)-l(i-!:r ali.lnlat ivebsit*,r,;:r.rs
i;rei":-ilLii< pacl; i*knsi d-in:.:;-r;,t;,rriiki:l tdrrsebui d;lp;:t rjiienrilj<ar.i r-ii intr:rne1, ]il<;,1

t*rlrlu;:;;i:j*nr1 i:rai<;i d;pnt riiii-ili:;iian ajarnlt ]/i1lrg si"rcjnir dii_-rrrpr:ri:Jr:k-
i'itrig,,:nlIl{1, sll;trlrilfi'. S[rffLla ar"tii<*i _:,';ri'rg tcr.<eiira iinline r-ner-,":i]iki UIqi,. i,]{,ii
.rt;,:u ]ti!ilri! i.lltj* t {dtttiiic. i.r-!*.r!iJrrkar, kor-j* ur"rii< c{igilcl, l-.il,rs;rn,r,a di:pi.rr
diteffrul<itn pad:; ;iriik*i i,:taLt iv*,:L:sjLe !lrr:1.:1n-.,u*. T irt":k sei"!"iLlit :-u.iiltcl rr":rtrrriliki
ilc{

o L , 
'r 
itoit i-j itl

Itt tp:7',i 1s 1v lv.sc iertc*r-lirect.i-*r-:rl:lc ir:ncr:,,;l I iii:lr:/pr iilSi li7b02q6 I 0iltl t 1 7.)
a (-1,'l'rt3l1 | )qi;

hitps:l/rl r: !. o r gi I {.}" 1 il i ii./!,p. rspsl 1, .:l} I i-}. 1 i].08.1.



PENIELASAN KATEGORI IURNAL

1. KRITERIA UMUM IURNAT NASIONAL
o Memiliki iSSN;
. Memiliki terbitan versi online
o Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ organisasi profesi/ organisasi

Keilmuan/ Pergurnan Tinggi dengarr unit-unitnya;
o Bahasa )/ang digunakan adalah Bahasa h-rdonesia dan/atalr Bahasa Inggris

dengan abstrak dalam Bahasa lndonesia dan/atau Bahasa Inggris;
o Memuat karya ilmiah dari penulis vang berasal dari minimal 2 (dua) institusi

\.ang berbeda; dan
r Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya

dan berasal dari minimal2 (dua) institusi yang berbeda.

2. IURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
o Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi

oleh Kementerian (L,ampiran Permenristekdikti No 20 Tahur-r 2017
o Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiatr Nasional yang diakreditasi

oleh Kemristekdikti (Juknis Permenristek dikti No 20 Tahun 2Ol7)

3. JURNAT NASIONAT SETARA
o |urnalnasional ).ang diakui dan disetarakan sebagai ]urnal Nasional

Terakteditasi, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Scjence and Technology Indeks
(Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) )/ang telah memenuhi
standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6) fiuknis).

4. IURNAT INTERNASIONAL
r Ditr.rlis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia,

Spanyol, dan Tiongkok).
o Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar cti bidangnya paling seclikit

berasal dari 4 (empat) negara.
e Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitar paling seclikit

penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
o Terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SIR) atau basis clata

internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI).



Jurnal yang mempunyai factor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available
dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di SCImago
Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di
Microsoft Academic Search digolongkan sebagai jurnal internasional.
jurnal Ilmiah Nasional terakreditaei B dari Kementerian yang diterbitkan
dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAI dengan indikator green tick
(centang dalam lingkaran hijau) disetarakanidiakui sebagai jurnal internasional.

5. IURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
r Terindeks oleh pemeringkat internasional 1,ang cliakui oleh Kementerian (contoi.t

Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai factor dampak (impact
factor) lebilr besar dari 0 (nol) clari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau
mempunvai factor dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling
rendah Q3 (c1r-rartile tiga).

I Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan
dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green tick
(centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional
bereputasi.

6. PROSIDING TERINDEX

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (Web
of Science, Scopus) yang dinilai sama dengan jurnal internasional dengan criteria
sebagai berikut:
o Diselenggarakar-r oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah

yang bereputasi;
o Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal clari

berbagai negara;
e Ditulis dalam bal'rasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanvol rlan

Ti<xgkok);
o Editor berasal dari berbagai Negara sesuai dengan bidang ilmunya;
o Penulis paling seclikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
e Memiliki ISBN.


