
TERM OF REFERENCE
PANDUAN BANTUAN PENGELOLAAN JURNAL MENUJU AKREDITASI (ARJUNA)

DAN TERINDEKS SINTA

Pengantar
Pemerintah sudah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas dan

kuantitas publikasi ilmuwan Indonesia. Salah satu program untuk meningkatkan produktivitas
publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia adalah peningkatan jumlah dan mutu jurnal ilmiah yang
terakreditasi nasional dan atau mendapatkan pengakuan dunia. Penerbitan berkala ilmiah sudah
mulai beralih dari berbasis fisik (cetak) ke berbasis elektronik. Pengelolaan dan penerbitan jurnal
ilmiah berbasis elektronik memungkinkan semua proses pengelolaan, yaitu pengiriman,
penyuntingan, penelaahan, dan penerbitan naskah karya ilmiah dilaksanakan secara elektronik
dalam suatu sistem aplikasi yang dinamakan jurnal elektronik (ejournal). Dengan sistem tersebut
proses pengindeksan dan dampak ilmiah atau sitasi suatu tulisan dapat diketahui dengan cepat,
sehingga manfaat dari suatu karya tulis ilmiah dapat diketahui segera. Banyaknya jurnal yang
terbit secara elektronik harus diiringi oleh peningkatan dari sisi manajemen pengelolaan maupun
substansi naskah. Oleh karena itu pada tahun 2014 Dikti telah mengeluarkan Pedoman
Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah sehingga dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas
penerbitan jurnal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu
terbitan berkala ilmiah elektonik serta mendorong percepatannya untuk terakreditasi nasional
adalah dengan memberikan Bantuan Pengelolaan Jurnal menuju Akreditasi melalui Arjuna dan
terindeks di Sinta.

Persyaratan Bagi Pengusul
Pengusul yang berhak mengajukan bantuan Bantuan Pengelolaan Jurnal menuju

Akreditasi melalui Arjuna dan terindeks di Sinta ini sebagai berikut:
1. Ketua Penyunting (Editor in Chief) jurnal dengan pengesahan dari

fakultas/prodi/lembaga penerbit tempat jurnal diterbitkan;
2. Jurnal yang diusulkan harus sudah diterbitkan minimal dua tahun terakhir (empat nomor

terbitan terakhir) dan artikel-artikelnya telah melalui proses penelaahan naskah (review);
3. Jurnal yang diusulkan harus sudah memuat fulltext back issue (terbitan sebelumnya), dan

memenuhi standar dasar manajemen Jurnal Elektronik (tata kelola) yang dipersyaratkan
oleh Peraturan Dirjen Dikti Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan
Berkala Ilmiah;

4. Jurnal yang diusulkan minimal harus sudah terindeks Google Scholar; dan
5. Jurnal yang diusulkan belum pernah menerima bantuan dalam skema yang sama.

Tahapan Pengusulan
1. Pengelola jurnal mendaftarkan jurnalnya melalui portal ARJUNA (Akreditasi Jurnal

Nasional) dengan alamat url: http://arjuna.ristekdikti.go.id/.
2. Mengisi form evaluasi diri yang ada di Arjuna dengan penilaian evaluasi diri minimal

antara 30-70 (masuk Sinta 6 sampai Sinta 3) sesuai peraturan Dirjen Dikti nomor 1 Tahun
2014 tentang akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah apabila memenuhi syarat pengajuan dan
memperoleh nilai hasil evaluasi diri di atas 70 maka jurnal diharapkan dapat mengajukan
akreditasi.

3. Hasil penilaian evaluasi diri adalah Sinta 3 (Nilai 60-70), Sinta 4 (Nilai 50-60), Sinta 5 (Nilai
40-50), dan Sinta 6 (Nilai 30-40).



4. Bagi jurnal yang sudah mendapatkan nilai evaluasi diri di kategori Sinta 3 sampai Sinta
6 dapat langsung menjadi Sinta 1 dan Sinta 2 dengan mendaftarkan akreditasi di Arjuna.

5. Pengelola jurnal mengusulkan Bantuan Pengelolaan Jurnal menuju Akreditasi ke DPPM
UII secara langsung dengan membawa surat permohonan bantuan yang dilengkapi
dengan lampiran dokumen/berkas bukti tahapan yang sudah dilakukan pada point 1-4 di
atas.

Pendanaan
Besaran dana yang dapat diusulkan untuk program Bantuan Pengelolaan Jurnal menuju

Akreditasi melalui Arjuna dan terindeks di Sinta Tahun 2019 adalah maksimum Rp 20.000.000
(dua puluh juta rupiah) per proposal. Pencairan dana dilakukan satu tahap yakni 100%.

Jadwal Pengusulan
Pengusulan program Bantuan Pengelolaan Jurnal menuju Akreditasi melalui Arjuna dan

terindeks di Sinta dibuka pada bulan 1-29 Oktober 2019, proses review/penilaian tanggal 1-5
November 2019, pengumuman pemenang tanggal 7 November 2019, tandatangan kontrak dan
pencairan dana bantuan tanggal 10 November 2019.

Note: dimohon para pengelola Jurnal di lingkungan UII segera berproses sedini mungkin agar
dapat mengusulkan program bantuan ini sesuai batas waktu pengusulan. Mengingat program
bantuan ini harus dibuktikan dengan rekam proses mulai dari register di Arjuna, mengisi borang
evaluasi diri, sampai ada keputusan dari pengelola Sinta bahwa Jurnal yang bersangkutan
terindeks di Sinta.


