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Pendahuluan

• Konferensi Internasional merupakan 
konferensi yang dihadiri oleh setidaknya 
peserta/pembicara yang berasal dari 4 negara

• Konferensi internasional dapat mempublish 
proceeding yang terindex Scopus



Hal-hal yang harus dipersiapkan 



Konferensi Internasional

• Persiapan minimal 6 bulan sebelum pelaksanaan 
(dibuktikan dengan waktu launching website)

• Harus ada website khusus karena semua kegiatan 
dimonitoring oleh publisher melalui website

• Tema/topik yang menarik sesuai dengan bidang 
keilmuan

• Narasumber dari 4 Negara
• Call of paper
• Menghubungi dan memastikan publisher



Proceeding 

• Ketentuan sangat tergantung dengan ketentuan 
dari Publisher terpilih

• CRC (http://www.crcpress.com) tahun 2018 
mensyaratkan: (a) 3 keynote speaker dari luar 
negeri dan paper mereka masuk dalam 
proceeding; (b) 25% dari paper harus berasal dari 
luar Indonesia; (c) 25% peserta konferensi harus 
dari luar Indonesia

• Ketentuan bisa berubah-ubah karena persyaratan 
(b) dan (c) tidak ada di tahun 2017

http://www.crcpress.com/


Proceeding (pengalaman FISIP UIN 
Jakarta)

• FISIP UIN Jakarta tahun 2018 menggunakan scitepress 
(https://www.scitepress.org)

• Jumlah abstrak yang masuk harus 2 kali lipat dari target 
jumlah abstrak yang diterima

• Abstrak direview oleh 3 reviewer
• Full Paper direview oleh 3 reviewer
• Reviewer sebaiknya berasal dari internal dan eksternal 

dan dari kampus-kampus ternama di luar Indonesia
• Full paper diproof read dan dicek turnitin sebelum 

disubmit ke publisher



Abstrak dan Full Paper

• Jumlah kata dalam abstrak dan full paper 
disesuaikan dengan ketentuan dari publisher 
(untuk scitepress 150 kata)

• Demikian juga dengan format penulisan dan 
format daftar pustaka





Keuntungan Proceeding 

• Dokumentasi paper dari kegiatan konferensi
• Penulis bisa mendapatkan KUM untuk 

kenaikan pangkat dan menjadi point untuk 
mendapatkan remunerasi

• Penulisan paper bisa dilakukan secara 
bersama-sama (maksimal 5 orang)

• Menjadi media membiasakan diri untuk 
penerbitan internasional
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