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PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR III/PRT /2017 -10/r9s

TENTANG

\
PERSYARATAN DAN PENDANAAN UNTUK

KEIKUTSERTAAN DOSEN PADA KONFERENSI

Bahwa tugas pokok dosen adalah sebagai pendidik profesional dan ilmuwan
dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
Bahwa Dalam menjalankan pemn tersebut, Universitas Katolik
Parahyangan perlu menciptakan iklim kondusif dan dukungan agar dosen
dapat berperan optimal dalam penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni;
Bahwa konferensi baik di tingkat nasional maupun intemasional merupakan
salah satu cara untuk penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
Bahwa oleh karena itu, Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik
Parahyangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Universitas
Katolik Parahyangan perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor tentang
persyaratan dan tata laksana pendanaan keikutsertaan dalam konferensi baik
di tingkat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen:
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26lD/O/2001 tentang
Petunjuk Teklis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 22
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Universitas Katolik Parahyangan;
Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11
Tahun 201 6 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;
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Tahun 201 6 tentang Beban Kerja Dosen Tetap Universitas Katolik
Parahyangan;
Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/pRT/2016-
04/055 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Katolik parahyangan
Tahun 2016- 2019;
Peraturan Rektor Nomor: IIVPRT/2016-121!22 tentang Beban SKS
Kegiatan Penelitian da.n Pengabdian Kepada Masyarakat;
Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/pRT /2017 -
01/006 Tentang Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas
Katolik Parahyangan Tahun 2017- 2019.

\
Surat Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor IIVR/201 5-07/1052-
I mengenai Pertemuan llmiah Intemasional di Luar Negeri;
Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan pangkaVJabatan
Akademik Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014;
Pedoman Publikasi Ilmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti
tahun 2017.

- MEMUTUSKAN

Menetapkan Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Tentang persyaratan Dan
Pendanaan Keikutsertaan Dosen pada Konferensi

Pasal I
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor, yang dimaksud dengan:
i) Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan;
2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembm dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

3) Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan
memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;

4) Konferensi adalah pertemuan ilmiah yang bersifat formal dari sekelompok individu atau
perwakilan dari beberapa badan untuk tujuan membahas topik dan / atau membuat keputusan
bersama atas isu-isu yang sedang berkembang. Kegiatan sejenis konferensi dapat berbentuk
simposium, workshop, seminar, lokakarya, kolokium, atau kongres;

5) Konferensi nasional adalah konferensi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau
perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi, dengan panitia pengarah terdiri atas
para pakar dan menggunakan bahasa pengantar Bahasa Indonesia;

6) Konferensi intemasional dalam negeri adalah konferensi yang diselenggarakan di Indonesra,
dengan panitia pengarah dan pembicara yang terdiri dari berbagai negara, dan menggunakan
bahasa pengantar bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Tiongkok);

7) Konferensi intemasional luar negeri adalah konferensi yang diselenggarakan di luar negara
Indonesia, dengan panitia pengarah dan pembicara yang terdiri dari berbagai negara, dan
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Tiongkok);
8) Pemakalah artikel ilmiah (contfibuted paper) adalah dosen yang menghadiri kegiatan

konferensi dengan terlebih dahulu mengirimkan artikel ilmiah yang kemudian diseleksi
melalui proses review yang dikelola oleh penyelenggara kegiatan konferensi;

9) Pembicara kunci (lnvited/Keynote Speaker) adalah dosen yang diundang untuk menjadi
pembicara kunci dalam suatu kegiatan konferensi.

2)

1 )

Pasal 2
Persyaratan

Pendanaan keikutsertaan dosen uqtuk menghadiri konferensi ditujukan untuk dosen yang
mempresentasikan makalah ilmiah (contributed paper) berupa hasil penelitian dan / atau
pengabdian kepada masyarakat dengan mencantumkan nama "universitas Katolik
Parahyangan" sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangkutan;
Pendanaan keikutsertaan dosen untuk memenuhi undangan sebagai pembicara pada
pertemuan ilmiah sebagai keynore speaker / invited speaker, ditujukan untuk dosen yang
mempresentasikan makalah ilmiah dengan mencantumkan nama "Universitas Katolik
Parahyangan" sebagai afiliasi keiembagaan dosen yang bersangkutan;
Untuk konferensi nasional dan intemasional dalam negeri, peserta adalah dosen yang
mempunyai status kepegawaiar sebagai dosen tetap Universitas yang memiliki NIDN atau
dosen Universitas dalam status masa observasi;
Untuk konferensi intemasional luar negeri, peserta adalah dosen yang mempunyai status
kepegawaian sebagai dosen tetap universitas yang memiliki NIDN dan memiliki SKS
penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
Penugasan dosen untuk mempresentasikan makalah di konferensi nasional alau intemasional
dalam negeri harus didasarkan pada Surat Tugas Dekan;
Penugasan dosen untuk mempresentasikan makalah di konferensi iritemasional luar negeri
maupun untuk menjadi keynote speaker/invited speaker harus didasdrkan pada Surat Tugas
Rektor;
Satu konferensi intemasional luar negeri hanya dapat diikuti oleh sebanyaknya dua dosen
Universitas.

Pasal 3
Pembiayaan

Pembiayaan keikutsertaan seorang dosen dengan pendanaan Universitas sebagai pemakalah
(contibuted paper) maupun sebagai pembicara kunci (invited/keynote speaker) dalam
konferensi nasional dan/atau konferensi intemasional dalam neseri memiliki nilai sebesar-
besamya Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
Pembiayaan keikutsertaan seorang dosen dengan pendanaan Universitas sebagai pemakalah
(contributed paper) maupun sebagai pembicara kunci (invited/keynote speaker) dalam
konferensi intemasional luar negeri memiliki nilai sebesar-besamya Rp 20.000,000,- (dua
n r l r r h  i r r t o  r r n i a h \ '

Pemberian dana dan atau persetujuan pertemuan ilmiah bergantung pada ketersediaan dana
pada tahun anggaran berjalan.
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Frekuensi Keikutsertaan dalam Pertemuan Iliniatr

i
Frekuensi keikutsertaan dosen untuk menghadiri konferensi sebagai pemakalah yang
mempresentasikan makalah ilmiah (contributed paper) dengan pendanaan Universitas
sebanyaknya 4 (empat) kali pertemuan ilmiah setiap tahun, mengakup baik konferensi
nasional, konferensi internasional dalam negeri maupun konferensi intemasional luar negeri;
Pengecualian terhadap ayat (1) berlaku untuk keikutsertaan seorang dosen sebagai pembicara
kunci (invited/keynote speaker) dalam konferensi intemasional luar negeri, sejauh
mendapatkan penugasan Rektor tanpa berimplikasi pada penambahan pembiayaan pertemuan
ilmiah yang diatur pada Pasal 3;
Pengecualian terhadap ayat (1) ber\aku untuk keikutsertaan seorang dosen sebagai pembicara
kunci (invited/keynote speaker) dalam konferensi nasional atau konferensi internasional
dalam negeri, sejauh mendapatkan penugasan Dekan tanpa berimplikasi pada penambahan
pembiayaan pertemuan ilmiah yang diatur pada Pasal 3.

Pasal 5
Tata Laksana

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melakukan deteksi
kemiripa plagiasi untuk keikutsenaan dalam konferensi internasional luar neqeri
menggunakan perangkat Iunak kemiripan teks (lthenticate);
Pengajuan pembiayaan keikutsertaan seorang dosen sebagai pemakal ah (contributed paper)
pada konferensi intemasional di luar negeri diajukan selambat-lambatnyanya I (satu) bulan
sebelum kegiatan konferensi berlangsung ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat;
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, jika diperlukan, dapat
meminta penilaian rekan sejawat dalam penentuan kelayakan makalah dan/atau konferensi,
Tata Iaksana pengajuan pembiayaan keikutsertaan dalam konferensi diatur dengan prosedur
yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

3)

2)

4 )

l )

3)

Pasal 6
Ketentuan Penutup

I ) Peraturan Rektor ini berlaku sej ak tanggal ditetapkannya peraturan ini;
2) Dengan pemberlakuan Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan sebelumnya yang

mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan Rektor
ini dinyatakan tidak berlaku,

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Oktober 2017

Ph.D


