
KIAT 
MENEMBUS 
JURNAL 
SCOPUS

PELATIHANPELATIHANPELATIHAN

6 - 7 Agustus 2019

Maxone Hotel.com
Jl. Dharmahusada No. 189
Surabaya

Kantor AUP 

Biaya Pelatihan

Pembayaran bisa dikirim 
ke rekening 

Trias - 0897 0004 774

Jika ada 2 orang atau lebih dari satu instansi yang sama 
dikenakan biaya Rp. 1.400.000,-/orang

Peserta dikenakan biaya Rp. 1.500.000,-/orang

Bukti pembayaran dapat dikirim melalui WA contact 
person atau email AUP

Contact Person

Bank Mandiri
a.n. Rina Rizkika Priyana
No. 142-00-1739863-6 

Lia Puspita - 0856 3398 437

Jika jumlah peserta tidak memenuhi kuota, maka acara 
akan diundur untuk jangka waktu yang akan 

ditentukan selanjutnya

031 - 5992246, 5992247, 5992248
email: adm@aup.unair.ac.id

Pendaftaran paling lambat tanggal 26 Juli 2019
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9. Fasilitas-fasilitas yang Diperlukan untuk Menembus 
Jurnal Scopus

2. Sintesis Rujukan Penelitian yang Berstandar 
Internasional

6. Cara Submit ke Jurnal Internasional Bereputasi

7. Cara Menanggapi Komentar Reviewer

10. Kunjungan Lapangan

8. Cara dan Strategi Menembus Jurnal Scopus

5. Pemilihan Jurnal Internasional Bereputasi

4. Kerangka Frasa untuk Setiap Bagian Artikel Jurnal

MATERI PELATIHAN

1. Pemilihan Topik Penelitian yang Bisa Diterima 
dalam Jurnal Terindeks Scopus

3. Isu Utama dari Setiap Bagian Artikel Jurnal

RUNDOWN ACARA

13.00 - 14.00  Registrasi dan Rehat Kopi

11.00 - selesai Kunjungan lapangan

16.30 - 18.00 ISHOMA 

 

Rabu, 7 Agustus 2019

08.00 - 11.00 Materi 3

18.00 - 21.00 Materi 2

14.00 - 16.30 Pembukaan & Materi 1

Selasa, 6 Agustus 2019

Publikasi ilmiah merupakan suatu metode 
penyebarluasan ilmu pengetahuan yang bertujuan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Salah satu 
s a r a n a  k o m u n i k a s i  i l m i a h  y a n g  d a p a t 
menyebarluaskan karya ilmiah maupun karya 
penelitian adalah jurnal ilmiah dan atau diterbitkan ke 
lembaga penerbit. Selama ini banyak publikasi ilmiah 
yang berkualitas, akan tetapi tidak diketahui secara 
internasional karena karya ilmiah-karya ilmiah 
tersebut tidak dimuat dalam jurnal internasional

Sejak Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi (RistekDikti) mensyaratkan dosen 
yang mengajukan pangkat Guru Besar harus 
mempunyai tulisan yang masuk ke jurnal internasional 
yang terindeks Scopus maka proses memasukkan 
artikel ke jurnal terindeks Scopus menjadi persoalan 
besar bagi sebagian besar dosen di Indonesia. Para 
dosen mencari jurnal yang terindeks scopus yang 
kredibel dan bukan abal-abal merupakan hal yang 
tidak mudah. Lebih susah lagi adalah bagaimana 
artikel dosen bisa masuk ke jurnal terindeks scopus 
yang kredibel dan bukan abal-abal. Bahkan secara 
teknis: bagaimanakah mengubah artikel Bahasa 
Indonesia ke artikel Bahasa Inggris yang secara 
teoritis dan metodologis harus kuat dan bagus 
merupakan masalah yang paling susah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka 
Airlangga University Press akan menyelenggarakan 
pelat ihan (workshop) dengan mengundang 
pembicara yang sangat berpengalaman dan 
mengetahui seluk beluk bagaimana publikasi ilmiah 
bisa tembus scopus. Melalui pelatihan ini diharapkan 
peserta mendapatkan keterampilan dan informasi 
akurat tentang bagaimana karya ilmiahnya dapat 
dimuat, diakses, dan disitasi di seluruh dunia baik 
melalui jurnal nasional maupun internasional.

PENDAHULUAN

Di sisi lain, dosen tidak mungkin dibiarkan 
berusaha sendiri mencari jalan untuk masuk ke jurnal 
scopus. Apakah peranan Universitas dan Fakultas 
agar dosen bisa dimudahkan memasukkan artikel ke 
jurnal scopus? Di samping itu apakah peranan 
penerbitan perguruan tinggi dalam memfasilitasi 
dosen agar cepat naik pangkat, kariernya, sehingga 
kepentingan academic excellent dosen dan 
perguruan tinggi tercapai.

Trainer dan Narasumber

Seminar Kit

Sertifikat

Prof. Moh. Yasin., Dr., M.Si

Waktu dan Tempat Pelatihan

6 - 7 Agustus 2019
Maxone Hotel.com

Jl. Dharmahusada No. 189 Surabaya

Imam Yuadi, S.Sos., M.MT., Ph.D.
Tim Airlangga University Press

Fasilitas

Konsumsi

Penginapan (room share)
Materi Pelatihan
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