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Yth. Seluruh Dosen
Universitas Brawijaya
Malang
Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor No.: 1138/UN.10/LL/2012 tanggal 6 Maret 2012
terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengajuan Dana Penghargaan Publikasi
Karya Ilmiah dan Seminar Internasional dan guna meningkatkan peringkat Universitas
Brawijaya sebagai World Class Entrepreneurial University serta untuk memaksimalkan
nilai publikasi internasional karya ilmiah sebagai angka kredit kanaikan
pangkat/jabatan oleh Tim PAK DIKTI, maka Rektor mengambil kebijakan khusus
terkait publikasi internasional karya ilmiah dosen sebagai berikut:
1. Dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks oleh
Scopus diberikan insentif sebesar Rp. 12.500.000; per artikel. Setiap dosen bisa
mempublikasikan beberapa artikel per tahun, tetapi sementara ini yang diakui untuk
angka kredit maksimum hanya 2 artikel per dosen per tahun.
2. Dosen yang mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks
selain oleh Scopus atau tidak terindeks oleh badan pengindeks jurnal internasional
diberikan insentif maksimal sebesar Rp. 5.000.000; per artikel, tergantung dari
kualitas jurnal dan artikel berdasarkan hasil penilaian oleh tim penilai.
Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan:
1. Untuk menstimulasi dosen agar mempublikasikan artikelnya pada jurnal
internasional terutama yang terindeks oleh Scopus sehingga berdampak langsung
terhadap meningkatkan peringkat Universitas Brawijaya sebagai World Class
Entreprenurial University dan nilai publikasi internasional karya ilmiah sebagai
angka kredit kanaikan pangkat/jabatan,
2. Pada saat ini terdapat sekitar 19.700 jurnal yang diindeks oleh Scopus dan
sebagian besar jurnal tersebut kemungkinan juga terindeks oleh badan pengindeks
jurnal internasional lain misalnya Thompson Reuter/Web of Science/ISI,
Copernicus, Proquest dan lain-lain sehingga kebijakan ini tidak akan menjadi
kendala bagi dosen dalam mempublikasikan artikel pada jurnal internasional.
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Daftar jurnal yang terindeks oleh Scopus bisa diakses di alamat web sebagai berikut:
1. http://ppikid.ub.ac.id/daftar-jurnal-internasional/
2. http://www.scopus.com/source/browse.url?sortField=title&metricName=&sortDirecti
on=ASC&navTo=Aa&offset=1&displayAll=false&sortPerformedState=f&origin=sbro
wse&sortDirectionMOne=&sortDirectionMTwo=&metricDisplayIndex=&subjectArea
=&sourceType=j
3. http://www.scimagojr.com/journalrank.php
Demikian kebijakan ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan
mulai berlaku untuk artikel yang disubmit ke jurnal internasional pada tanggal 1 Juni
2013 dan selanjutnya.
Rektor,
Ttd.
Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 19510122 197903 1 002
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