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1. Latar belakang
UMS telah mengembangkan sistem pengelolaan pendanaan secara online MyUMS

bagi dosen untuk mengikuti seminar melalui dua skema: seminar Scopus (output
artikel harus diterbitkan melalui prosiding atau jurnal terindeks Scopus) dan seminar
di luar Scopus (baik nasional maupun internasional). Skema ini dibuat untuk
mendorong para dosen untuk dapat mempublikasikan artikelnya di tingkat
internasional bereputasi terutama melalui indeksasi Scopus.

Skema ini sudah berjalan dengan baik meskipun muncul beberapa catatan.
Pertama, Scopus akhir-akhir ini mulai lebih ketat melakukan review terhadap terutama
prosiding atau jurnal Scopus yang mendapatkan artikel melalui cara-cara conference
dengan model seperti ini. Kedua, conference international yang terindeks Scopus yang
menjadi sasaran para penulis/dosen sebagian besar merupakan conference
multidisiplin yang kadang-kadang kurang mempunyai impact yang besar terhadap
artikel yang dipublikasikan. Hal ini sepertinya berkaitan juga dengan sasaran lokasi
conference yang terbatas di sekitar Indonesia karena terkait dengan anggaran yang
terbatas. Ketiga, beberapa conference bereputasi tinggi rupanya tidak menyediakan
pilihan publikasi artikel di Scopus. Conference seperti ini biasanya dilakukan oleh
asosiasi bidang ilmu yang menekankan pada sharing knowledge dan networking, yang
bahkan sudah mempunyai seri penyelenggaraan selama bertahun-tahun. Beberapa
ajuan pendanaan seminar semacam ini tidak dapat didanai oleh UMS karena memang
tidak sesuai dengan sasaran kegiatan 2 skema yang sudah tersedia.

Melalui pendanaan dari Kemenristekdikti melalui skema World Class University,
UMS memberikan kesempatan kepada 20 dosen untuk menghadiri conference di luar
negeri dengan sasaran utama untuk melakukan networking dengan mitra luar negeri.
Selain luaran berupa publikasi artikel ilmiah di tingkat internasional, kegiatan ini
diarahkan untuk mendapatkan mitra yang bersedia untuk menjadi academic reviewer 
pada proses penilaian pemeringkatan perguruan tinggi di tingkat internasional maupun
menjadi mitra dalam kerjasama akademis lainnya.



2. Tujuan
 Memperluas jaringan akademis di tingkat internasional.
 Meningkatkan jumlah academic reviewer internasional.
 Menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat internasional.

3. Target/sasaran
 Total 20 presenter konferensi internasional di luar negeri dengan pendanaan PP-

PTS.
 Batch 3: sekitar 5-7 pengusul

4. Uraian Pelaksanaan Kegiatan
 Skema bantuan seminar internasional dengan pendanaan PP-PTS ini akan

mengirimkan total 20 peserta dengan sasaran perluasan networking melalui
conference bereputasi. Khusus untuk Batch 3, jumlah pengusul yang diterima
sekitar 5-7 orang, tergantung dari ketersediaan dana yang ada.

 Jika proposal yang masuk lebih dari jumlah kuota, UMS akan melakukan seleksi.
 Conference bereputasi harus diadakan di luar Indonesia dan terkait dengan bidang

ilmu tertentu, contoh: bidang pengobatan kanker, fikih dan hukum Islam, psikologi
anak, material sains, dan lain-lain.

 Penerima insentif datang sebagai presenter dan sebagai penulis pertama.
 Setelah datang dari conference, penerima insentif harus memberikan rekomendasi

5 nama kolega internasional yang berpotensi menjadi academic reviewer atau
academic partner untuk kegiatan akademis berikutnya.
Usulan 5 nama dimasukkan ke dalam sistem yang sudah disediakan, dan atau
dibuktikan dengan scan kartu nama. Kelima nama tersebut tidak boleh sama
dengan nama yang sudah ada di dalam daftar mitra luar negeri yang sudah dimiliki
oleh UMS. Daftar nama tersebut dapat dilihat di tautan sebagai berikut: http://qs-
data.ums.ac.id/monitor-qs-reviewer-all 

 Insentif conference memberikan dana terhadap kegiatan conference dan
perjalanan sesuai dengan standar UMS, termasuk biaya publikasi, sampai dengan
maksimal Rp. 19 juta per kegiatan conference dengan rincian sebagai berikut:
biaya pendaftaran conference (Rp. 5 juta), biaya transportasi PP ( Rp. 12 juta),
dan biaya akomodasi (Rp. 2 juta).

 Skema ini hanya mendanai 1 orang perwakilan UMS dalam 1 conference.
 Conference diutamakan mempunyai luaran jurnal terindeks Scopus atau jurnal

bereputasi lainnya.
 Contoh beberapa conference yang dapat didanai dari skema ini antara lain:

o 2nd International Conference on Mosque Architecture
o 5th Conference of the International Movement and Nutrition Society
o 37th World Cancer Conference



o Fifth International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation
Advances (SEIA' 2019)

o 9th Biennial Global Immigration Conference

5. Persyaratan dan proses ajuan
 Aplikasi proposal seminar ini dapat dilakukan melalui tautan sebagai berikut:

http://bit.ly/bantuanseminar
 Peserta harus menggunakan email UMS saat melakukan registrasi di conference

tersebut dan menggunakan afiliasi institusi “Universitas Muhammadiyah
Surakarta”, sesuai dengan ketentuan yang ada di MyUMS.

 Peserta harus bersedia secara aktif menggunakan dan memantau email UMS untuk
komunikasi utama terkait dengan skema ini.

 Ajuan dilengkapi dengan berkas yang terdiri atas antara lain:
o LoA dari panitia conference, draft artikel yang akan dipresentasikan, bukti

booking tiket (sebagai gambaran harga tiket, tiket tidak perlu dicetak dulu
atau dibeli dulu), link website kegiatan conference, keterangan biaya
pendaftaran, biaya akomodasi, dan transportasi lokal (detail tertulis di
dalam form online).

 Jika ajuan melebihi 20 berkas, LPPI UMS akan melakukan seleksi.
 Keputusan tim reviewer/penilai adalah mutlak.
 Ketentuan biaya perjalanan dan kelengkapannya mengikuti Panduan RPPS UMS

2014-2018.

6. Persyaratan dan proses ajuan
 Pelaporan harus mencantumkan antara lain:

o Surat tugas, sertifikat sebagai pembicara dari panitia, daftar nama mitra
baru sebagai kandidat academic reviewer, artikel final, dan link prosiding
atau jurnal.

 Pelaksanaan conference boleh sampai dengan paling lambat tanggal 10 Desember
2019.

 Pelaporan kegiatan paling lambat dikirimkan 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan,
atau selambat-lambatnya 30 November 2019 terkait dengan agenda Monev
Kemenristekdikti.

7. Jadwal Batch 3
 Deadline pengumpulan berkas
 Pengumuman ajuan yang diterima
 Pelaksanaan seminar
 Deadline pengumpulan laporan

: Sabtu, 19 Oktober 2019  
: Senin, 21 Oktober 2019 
: Oktober-10 Desember 2019 
: 7 hari setelah seminar  



8. Tautan penting 
 Informasi kegiatan & pendaftaran:  

http://lppi.ums.ac.id/pendanaan-seminar-international-networking/ 
 Form pendaftaran pendanaan:  

http://bit.ly/bantuanseminar 
 Tautan academic reviewer UMS:  

http://lppi.ums.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/proposed_qs_reviewer.xlsx 
 Panduan pendanaan UMS:  

http://lppi.ums.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Panduan-RPPS-2014-2018.pdf 


