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A. Latar Belakang 

Dalam era yang semakin terbuka, disruptif, dan tanpa batas sekarang ini, Universitas 

Padjadjaran dituntut untuk siap memasuki persaingan global sebagai world class 

university. Salah satu upaya yang dilakukan adalam melalui peningkatan jumlah sitasi 

melalui penulisan review artikel yang berkualitas. Review artikel yang dibuat 

berkolaborasi dengan peneliti dari luar negeri akan meningkatkan cakupan jejaring 

riset internasional dan pada akhirnya akan meningkatkan kapabilitas riset universitas 

padjadjaran yang menguntungkan bagi Universitas padjadjaran.    

 

B. Rasional 

Kerjasama dengan akademisi luar negeri yang memiliki kemampuan menulis yang baik 

akan meningkatkan kemampuan menulis peneliti unpad dan tingkat acceptance jurnal 

review tersebut pada jurnal bereputasi internasional. Meningkatnya jumlah 

penerimaan jurnal review akan membawa dampak meningkatnya jumlah sitasi pada 

akhirnya. Selain peningkatan keilmuan, skill menulis dan munculnya ide penelitian 

baru, kolaborasi publikasi bersama ini akan menjadi kunci dalam peningkatan 

pemeringkatan universitas.   

 

C. Tujuan Kegiatan 

1. Memperkuat wawasan keilmuan yang bersifat multi/ inter/ lintas disiplin di 

antara para dosen/peneliti unpad dengan akademisi di LN; 

2. Menjadi embrio kerja sama akademik dan riset yang lebih luas dengan institusi 

negara lain secara lebih seimbang, setara, dan kontributif untuk Universitas 

Padjadjaran; 

3. Meningkatkan sitasi dan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi; 

4. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/ THE. 
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D. Kriteria 

1. Kriteria Pengusul 

Skema A 

a. Peneliti Unpad (memiliki NIDN/NIDK) yang memiliki publikasi di jurnal 

internasional bereputasi minimal Q2 pada bidang saintek atau minimal Q3 pada 

bidang sosial humaniora sebagai penulis pertama dalam 3 tahun terakhir; 

b. Berkualifikasi S3; 

c. Pengusul hanya dapat mengajukan satu usulan artikel review yang sesuai 

dengan bidang keilmuannya pada periode pengusulan yang sama; 

d. Memiliki mitra akademisi dari Perguruan Tinggi di luar negeri, yang pernah 

menerbitkan artikel review; 

e. Mitra akademisi luar negeri berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki MoU 

dengan Unpad atau dalam rangka inisiasi MoU. 

f. Usulan yang bertema penyelesaian pandemik Covid-19 akan diutamakan untuk 

didanai. 

Skema B 

a. Peneliti Unpad (memiliki NIDN/NIDK) yang memiliki publikasi di jurnal 

internasional bereputasi minimal Q4 sebagai penulis pertama dalam 3 tahun 

terakhir; 

b. Berkualifikasi S3. 

c. Usulan yang bertema penyelesaian pandemik Covid-19 akan diutamakan untuk 

didanai. 

 

2. Besaran Dana Program (tinggal disesuaikan) 

Skema A 

Jumlah dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 30.000.000,-  dengan rincian sbb: 

a. 25% (Rp. 7.500.000,-) diberikan setelah penandatanganan kontrak; 
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b. 25% (Rp. 7.500.000,-) diberikan setelah artikel review submitted, maksimal 31 

Agustus 2020; 

c. 50% (Rp. 15.000.000,-) diberikan setelah artikel accepted. 

 

Skema B 

Jumlah dana yang diberikan adalah sebesar Rp. 15.000.000,-  dengan rincian sbb: 

a. 25% (Rp. 3.750.000,-) diberikan setelah penandatanganan kontrak; 

b. 25% (Rp. 3.750.000,-) diberikan setelah artikel review submitted, maksimal 31 

Agustus 2020; 

c. 50% (Rp. 7.500.000,-) diberikan setelah artikel accepted. 

 

3. Proses Seleksi 

a. Pengusulan dilakukan melalui akun SIAT masing-masing dosen/peneliti, 

dengan mengunggah dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan; 

b. Seleksi akan dilaksanakan oleh tim reviewer yang dibentuk oleh DRPM dan 

Dirdik Internasional; 

c. Seleksi meliputi aspek kelayakan usulan artikel review, rekam jejak publikasi 

pengusul, dan potensi ketercapaian keluaran; 

d. Banyaknya usulan yang akan didanai adalah 25 artikel review untuk skema A 

dan 50 artikel review untuk skema B. 

 

E. Luaran Kegiatan 

Skema A 

1. 1 (satu) artikel review di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 

terindeks minimal Scopus Q2 pada bidang saintek dan minimal Q3 pada bidang 

sosial humaniora; 

2. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan Universitas Padjadjaran pada 

bagian acknowledgement sebagai pemberi hibah. 
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Skema B 

1. 1 (satu) artikel review di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 

terindeks Scopus Q4; 

2. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan Universitas Padjadjaran pada 

bagian acknowledgement sebagai pemberi hibah. 

 

G. Jadwal 

Tanggal-tanggal penting: 

1. Pengumuman penerimaaan usulan : 9 April 2020 

2. Pengumpulan usulan proposal  : 22 April 2020 

3. Pengumuman hasil evaluasi proposal : 25 April 2020 

4. Penandatanganan kontrak    : 26 - 30 April 2020 

5. Pelaksanaan kegiatan   : 1 Mei – 31 Agustus 2020 

 

H. Penutup 

Pertanyaan terkait program ini dapat disampaikan ke: 

Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) Universitas Padjadjaran 

Gedung Rektorat Lantai 4, Jl. Raya Bandung-Sumedang KM 21 Jatinagor, Kabupaten 

Sumedang 45363 

e-mail: riset@unpad.ac.id 
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