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Bahan sosialisasi “Kebijakan Pendataan, Pengukuran dan Dampak Riset di Indonesia” ini 
merupakan edisi khusus Rapat Kerja Nasional Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi, yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 Januari 2019 di Universitas Diponegoro 
Semarang. 

Bahan sosialisasi ini menjelaskan tentang (1) Kebijakan Pendataan, Pengukuran dan 
Dampak Riset di Indonesia; (2) Integrasi dan Interoperabilitas Data Sinta; (3) Kualitas Data, 
Pelanggaran E�ka, dan Integritas Ilmiah Sinta; dan (4) Fitur Baru Sinta 3.0 Tahun 2019.

Ingin kami tekankan bahwa SINTA kini semakin user friendly, kontennya pun semakin 
lengkap, semakin diakui oleh lingkup dunia jurnal ilmiah internasional, dan sudah 
terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal Kemenristekdik�. Fitur Sinta saat ini 
bertambah dengan menampilkan data berdasarkan program studi, kepakaran, pemetaan 
karya seni, dan juga telah dilengkapi dashboard untuk pimpinan. Dengan demikian SINTA 
semakin mendeka� kebutuhan pengguna di lingkungan Kemenristekdik�, dan dapat 
dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seper� mendukung proses kenaikan jabatan 
fungsional dosen dan peneli�, penilaian kinerja dosen dan peneli� untuk kebutuhan 
remunerasi, bahan per�mbangan akreditasi, penilaian kinerja kelembagaan, dan 
sebagainya.

Dengan disampaikannya bahan ini diharapkan agar para pemangku kepen�ngan 
Kemenristekdik� semakin mendorong perbaikan “environment riset” di Indonesia dan 
semakin mendorong pemanfaatan Science and Technology Index (SINTA) dalam pembuatan 
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit kerja masing-masing.

Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan ketabahan bagi pengelola dan pengguna 
SINTA, sehingga SINTA semakin dikenal dan dimanfaatkan serta lebih membawa 
kemanfaatan bagi bangsa Indonesia. Amin

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Muhammad Dimya�



 

Kebijakan Pendataan, 

Pengukuran dan Dampak Riset 

di Indonesia 

Penelitian yang sedang berlangsung di seluruh dunia menghasilkan 

publikasi ilmiah berupa jutaan artikel penelitian dan dokumen 

lainnya. Beberapa publikasi yang dihasilkan memiliki kualitas 

sangat baik, namun dalam kebanyakan kasus hasilnya biasa saja, 

bahkan beberapa publikasi hasilnya negatif. Idealnya, proses 

evaluasi riset dilakukan mulai tahapan awal hingga berakhirnya 

penelitian, akan tetapi proses penelitian sendiri bersifat kompleks. 

Oleh sebab itu, luaran atau output penelitian, seperti publikasi 

ilmiah, paten, buku, dan lainnya, sering kali dijadikan sebagai hasil 

dalam mengukur kinerja riset. 

Kinerja publikasi ilmiah beserta dampaknya (sitasi, h-indeks) 

dijadikan juga sebagai salah satu parameter penting dalam 

pengukuran kinerja suatu perguruan tinggi berdasarkan 

pemeringkatan seperti dilakukan oleh QS World University Rankings 

dan The Times Higher Education World University Rankings. 

Peringkat perguruan tinggi dunia saat ini menjadi suatu tren yang 

sangat penting bagi perguruan tinggi dan juga Kemenristekdikti 

sebagai indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi. Namun 

sampai akhir tahun 2016 di Indonesia sulit sekali mencari data 

publikasi dan dampaknya untuk melihat kinerja dari setiap 

perguruan tinggi sehingga dapat diperoleh perbandingan kualitas 

antar perguruan tinggi melalui proses pemeringkatan, baik nasional 

maupun internasional.  

Sebagai upaya dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas 

publikasi ilmiah beserta dampaknya di Indonesia, Kemenristekdikti 

melakukan beberapa program dan sistem yang digambarkan dalam 

gambar 1 antara lain: 

1. E-Resources. Merupakan fasilitasi dalam penyediaan akses 

database e-Journal Internasional berbayar, sehingga dosen dan 

peneliti tidak memiliki lagi kendala dalam hal akses terhadap 

referensi Ilmiah yang digunakan sebagai bahan untuk publikasi 

ilmiah. Langganan akses e-resources yang dilanggan 

kemenristekdikti pada tahun 2018 a.l: Database Science Direct, 

Ebsco, Proquets, Cengage, Scopus dan Web of Science 

 

2. Rujukan (Rumah Jurnal Keilmuan). Merupakan fasilitasi 

infrastruktur (cloud server) beserta aplikasi e-Journal (open Journal 

System) yang disediakan untuk pengelola jurnal yang memiliki 

kendala infrastruktur, aplikasi dan SDM dalam menerbitkan jurnal 

secara elektronik. Fasilitasi ini bekerjasama dengan LIPI dalam 
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“Jumlah publikasi, 

Sitasi dan H-Indeks 

merupakan 

beberapa Indikator 

keberhasilan 

penelitian di negara 

maju dan menjadi 

parameter dalarm 

pengukuran World 

Class University” 



 

penyediaan dan perawatan cloud server beserta aplikasinya, Kemenristekdikti menyiapkan 

anggaran pembinaan dan pelatihan. 

 

3. Garuda (Garba Rujukan Digital). Merupakan fasilitasi terhadap jurnal yang sudah terbit 

secara elektronik (e-Journal)  sehingga terintegrasi dan mudah diakses oleh pengguna. Sampai 23 

Desember 2018 sudah 7.121 jurnal ilmiah dengan 766.333 artikel yang berasal 995 institusi baik 

perguruan tinggi maupun lembaga litbang. 

 

4. Arjuna (Akreditasi Jurnal Nasional). Merupakan sistem akreditasi jurnal yang dibuat untuk 

memfasilitasi proses akreditasi jurnal ilmiah berdasarkan Permenristekdikti no. 9 Tahun 2018 

tentang akreditasi jurnal ilmiah yang menggabungkan dua akreditasi yang ada di LIPI dan 

Kemenristekdikti serta membuat peringkat akreditasi dari 2 peringkat menjadi 6 peringkat. 

Sampai tanggal 24 Desember 2018 sudah 2.292 jurnal terakreditasi dengan rincian sebagai 

berikut:  peringkat 1: 52 jurnal; peringkat 2: 599 jurnal; peringkat 3: 471 jurnal; peringkat 4: 637 

jurnal; peringkat 5: 434 jurnal; dan peringkat 6: 99 jurnal; 

 

5. SINTA (Science and Technology Index). SINTA dibuat untuk memudahkan dalam 

melakukan pendataan dan pemetaan terhadap publikasi ilmiah yang dilakukan oleh akademisi 

dan peneliti di Indonesia.  Sinta diluncurkan tanggal 30 Januari 2017 merupakan pusat indeks, 

kutipan, dan kepakaran terbesar di Indonesia berbasis web yang menawarkan akses cepat, 

mudah, dan komprehensif untuk mengukur unjuk kerja peneliti dan institusi berdasarkan 

publikasi yang dihasilkan serta kinerja jurnal berdasarkan jumlah artikel dan kutipan yang 

dihasilkan. SINTA menyediakan benchmark dan analisis serta identifikasi kekuatan riset setiap 

institusi, memperlihatkan kolaborasi penelitian serta menganalisis tren penelitian dan direktori 

pakar. 

 

Konten SINTA berasal dari publikasi akademisi dan peneliti Indonesia di seluruh dunia serta 

jurnal Indonesia yang sudah terbit secara elektronik memiliki profil publikasi dan kutipan dalam 

pengindeks bereputasi. SINTA dikembangkan untuk mengintegrasikan publikasi dan jurnal yang 

terbit di Indonesia sehingga dapat dipetakan kinerja penulis. Sampai 24 Desember 2018 sudah 

terdata 152.153 penulis dengan 4.577 dan dokumen Google Scholar yang sudah masuk mencakup 

1.429.354, Scopus 58.748, Buku 6.404, dan kekayaan intelektual 2.993. 

 

Dampak dari adanya program dan sistem pendukung publikasi ilmiah,  publikasi internasional 

Indonesia jumlahnya terus meningkat. Sampai 25 Desember 2018 publikasi Ilmiah Indonesia 

yang terindeks di Scopus sebanyak 28.039 yang merupakan kedua dari Malaysia dengan jumlah 

29.457, diikuti Singapura 22.198, Thailand 16.937, dan Vietnam 8.200, grafiknya dapat dilihat 

dalam gambar 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gambar 1 Sistem Pendukung Publikasi Ilmiah Kemenristekdikti 

  

 

 
Gambar 2 Capaian Publikasi Ilmiah Indonesia di Asean 

 

 

 



 

Integrasi dan 

Interoperabitas Data Sinta 
 

 

 

Basis data terkait data dosen perguruan tinggi, kinerja terkait 

publikasi ilmiah, kekayaan intelektual beserta dampaknya yang 

dihasilkan akademisi dan peneliti di Indonesia saat ini dikelola 

tersebar baik oleh satuan kerja di Kemenristekdikti, Nasional 

maupun internasional. Hal tersebut berdampak pada duplikasi data 

dan entri ulang yang harus dilakukan untuk setiap basis data yang 

tersebar. Oleh karena itu Sinta berupaya menginterasikan data 

secara interoperabilitas terhadap basis data yang tersebar seperti 

digambarkan dalam gambar 3. Basis data yang tersebar tersebut 

kemudian diintegrasikan untuk dapat dipetakan dan diukur 

sehingga dapat dibuat pemeringkatan terkait kinerja akademisi dan 

peneliti, insitusi maupun jurnalnya, sinta data flow digambarkan 

dalam gambar 4.  

 

 
Gambar 3 Interoperabilitas data SINTA 
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“Saat ini banyak 

basis data di 

Kemenristekdikti, 

Nasional maupun 

Internasional yang 

berkaitan namun 

belum saling 

terhubung dan 

cenderung terjadi 

pengulangan"   



 

 
Gambar 4 SINTA data flow 

 

1. Interoperabilitas antar Basis data Internasional. Karya ilmiah yang dihasilkan  akademisi dan 

peneliti Indonesia saat ini tersebar di berbagai basis data internasional. Untuk memudahkan 

pendataan Kemenristekdikti saat ini telah bekerjasama dengan beberapa basis data 

internasional antara lain Scopus, Web of Science, Google Scholar, Cross reff, dan Orchid ID, 

melalui mekanisme API (Automatic Programming Interface) sehingga data publikasi 

internasional beserta dampaknya dapat diintegrasikan dan disinkronkan setiap saat seperti 

pada tampilan pengguna gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Interoperabilitas basis data Sinta- Internasional 



 

2. Interoperabilitas Basis Data Nasional. Kewenangan pendataan buku saat ini berada di 

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dan pendataan kekayaan intelektual 

untuk paten, hak cipta merek dan lainnya dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual (KI)  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk validitas pendataan buku dan kekayaan 

intelektual maka dilakukan integrasi dengan dirjen KI dan PNRI melalui mekanisme 

pertukaran API, seperti pada tampilan pengguna gambar 6 dan 7.  

 

 
Gambar 6 Interoperabilitas basis data SINTA - PNRI 

 

 
Gambar 7 Interoperabilitas data SINTA - Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (DJKI) 

 

 

3. Interoperabilitas basis data Satuan Kerja Kemenristekdikti. Basis data Pangkalan Data 

Perguruan Tinggi (PDPT) merupakan pangkalan data resmi terkait pendataan institusi dan 

dosen yang terus diperbaharui, untuk pengajuan kenaikan jenjang jabatan saat ini tersedia 

basis data SISTER yang dibuat oleh Dirjen Sumber Daya Iptek (SDID). Basis Data Arjuna 

merupakan kumpulan jurnal yang sudah terakreditasi Kemenristekdikti, Basis data 

Simlitabmas merupakan kumpulan proses pengusulan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. SAPTO merupakan Basis data Akreditasi program studi Sinta saat ini sudah 

mengintegrasikan dengan beberapa basis data tersebut, sehingga kewenangan ada di 

masing-masing satuan kerja namun dari sisi pengusul tidak melakukan duplikasi entri data. 

Interoperabilitabilitas antar basis data  SINTA, SISTER  dan PDIDIKTI dapat terlihat pada 

tampilan pengguna seperti pada gambar 8 dan 9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 8 Interoperabilitabilitas antar basis data  SINTA  -SISTER 

 

 
Gambar 9 Interoperabilitas antar basis data internal Kemenristekdikti SINTA - PDIDIKTI  

 

 



 

 Kualitas data, 

Pelanggaran Etika  

dan Integritas Ilmiah di Sinta 
 

Kebijakan persyaratan wajib terdaftar di Sinta untuk pengusul yang 

akan mengajukan semua skema hibah penelitian yang dikeluarkan 

Kemenristekdikti di Simlitabmas (Sistem Informasi Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat), pengusulan beasiswa dan semua usulan 

hibah dan insentif berdampak pada masifnya dosen dan peneliti 

yang terdaftar di Sinta. Sampai awal desember 2018 sudah lebih 152 

ribu dosen dan peneliti terdaftar.  

Pemberian penghargaan atas prestasi kinerja hasil penelitian 

melalui publikasi ilmiah di Sinta telah diberikan secara nasional 

melalui Sinta Award dan diikuti institusi dari beberapa perguruan 

tinggi memberikan penghargaan. Penghitungan Sinta Score untuk 

menilai kinerja peneliti dan Institusi berdasarkan pada: 1) jumlah 

artikel jurnal  terindeks di Scopus dengan bobot 40 (A) ; 2) jumlah 

artikel non-jurnal  terindeks di Scopus dengan bobot 15 (B); 3)  

jumlah sitasi di scopus dengan bobot 4 (C); dan 4) jumlah sitasi di 

Google Scholar (D). Formula untuk penulis dapat dilihat dalam 

persamaan (1) dengan pembagi sinta maksimum 2017: 102 (N) dan 

untuk institusi dibagi 10. Pengukuran kinerja untuk jurnal 

didasarkan pada kriteria pemeringkatan akreditasi jurnal dengan 

peringkat 1 dan 6 diurutkan berdasarkan jumlah sitasi yang ada di 

Google Scholar.  

………. (1) 

 

       ………. (2) 

 

Adanya pemberian hibah, insentif dan penghargaan di Sinta 

memunculkan beberapa manipulasi dari oknum dosen dan peneliti 

untuk menunjukkan hasil kerjanya berupa karya tulis ilmiah (KTI) 

yang diterbitkan di jurnal dan konferensi terindeks Scopus maupun 

nasional dengan memanipulasi kolaborasi co-authorship dan saling 

mensitasi tulisan secara berkelompok tidak sesuai ketentuan etika 

dan integritas illmiah. Kemenristekdikti menerima banyak 

pengaduan masyarakat baik nasional maupun internasional atas 

kecurangan yang terjadi di Sinta, sehingga perlu membentuk tim 

investigasi secara khusus yang bekerja menganalisis dan memantau 

kualitas data yang ada di Sinta. Hasil investigasi dengan beberapa 

aplikasi menunjukkan adanya node dan Kluster yang mencurigakan 

dari beberapa penulis seperti ditunjukkan dalam gambar 10.   

3| 
 

 

 

 

 

 

 

“Lebih dari 152 ribu 

dosen terdaftar di 

Sinta, karena dijadikan  

persyaratan dalam 

pemberian dana 

penelitian, beasiswa, 

insentif dan 

penghargaan lainnya, 

namun untuk 

memperoleh capaian 

tersebut terindikasi 

beberapa pelanggaran 

etika dan integritas 

ilmiah ” 

 



 

  
Gambar 10 Kluster hasil pemeriksaan publikasi dan sitasi mencurigakan di Sinta 

 

Berdasarkan kluster yang mencurigakan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen 

terkait dan menemukan kejanggalan bahwa publikasi yang diterbitkan tanpa melalui proses 

penelitian yang baik, diterbitkan beberapa di jurnal yang sudah ditarik dan dibatalkan oleh pihak 

scopus, dikelola melalui workshop dan konferensi dan diterbitkan melalui prosiding yang tidak 

melalui proses penyuntingan dan penelaahan sesuai kaidah ilmiah. Adapun beberapa jurnal 

jurnal yang diduga terindikasi melakukan pelanggaran etik antara lain:  

1. International Journal of Economic Research, penerbit dari India sudah dibatalkan Scopus 

dari 2008-2017. 

2. International Journal of Business and Economic Research, penerbit dari India sudah 

dibatalkan Scopus dari 2008-2017 

3. International Journal of Engineering and Technology(UAE), penerbit dari India sudah 

dibatalkan Scopus dari 2009-2016. 

4. Journal of Physics: Conference Series, penerbitan melalui workshop dan konferensi tanpa 

melalui kaidah dan banyak pengaduan masyarakat. 

Kemenristekdikti telah melakukan klarifikasi kepada pihak baik perorangan maupun 

berkelompok yang diduga melakukan pelanggaran etika dan integritas ilmiah dengan 

memanipulasi publikasi dan sitasi, serta melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan 

melalui pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan, dan telah berupaya mengembalikan 

fungsi Sinta dengan menghapus data dari author yang memiliki masalah. Serta memberikan 

sanksi  bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendapatkan hibah penelitian dari Dirjen 

Risbang tahun anggaran 2019. Sebagai langkah pencegahan kejadian terulang kembali, pada 

tahun 2018 sedang disusun buku Pedoman dan Integritas Ilmiah yang akan disosialisasikan pada 

tahun 2019, seperti disajikan tampilan sampulnya pada gambar 11.  

 

 
Gambar 11 Upaya pembinaan dan preventif kasus pelanggaran etika dan integritas ilmiah 

Preventif 2019  

2012019  

Pembinaan 2018 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Gambar 12 Tampilan pemeringkatan untuk penulis 

 

 

 

 

Diindikasikan terdapat peneliti bermasalah etika 

Setelah dinormalisasi 



 

 Fitur Baru Sinta 3.0 

2019 

 
 

Sinta saat ini terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

stakeholder, dan perkembangan dari teknologi, informasi dan 

komunikasi terkini. Beberapa fitur baru di Sinta yang dikembangkan 

untuk tahun 2019 antara lain: 

 

1. Pemetaan Kinerja Berbasis Kepakaran 

 

Saat ini keilmuan terus berkembang sehingga setiap orang memiliki 

kompetensi berdasarkan kepakaran. Oleh karena itu diperlukan 

pemetaan kinerja berdasarkan kepakaran sehingga dapat diketahui 

kompetensi dan pemeringkatan dari kepakaran masing-masing. 

Sinta saat ini sudah menyediakan tampilan pemetaan berdasarkan 

kepakaran seperti pada gambar 13 dan 14.  

 

 
 

Gambar 13 Daftar subjek kepakaran atau Bidang Keilmuan 

 

 
Gambar 14 Pemetaan Penulis berdasarkan kepakaran atau Bidang 

Keilmuan 
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“Pemetaan kinerja 

bebasis kepakaran dan 

program studi, 

pendataan karya 

perguruan tinggi seni, 

serta sistem informasi 

eksekutif untuk penentu 

kebijakan hadir dalam 

sinta 3.0 yang terbit di 

tahun 2019 melengkapi 

fitur yang ada di Sinta 

saat ini” 

 



 

2. Pemetaan Kinerja Berbasis Program Studi 

Jumlah program studi yang tercatat di Pangkalan data perguruan tinggi lebih dari 24 ribu 

tersebar di lebih dari 4 ribu perguruan tinggi di Indonesia. Untuk lebih memudahkan pemantauan 

kinerja masing-masing program studi maka Sinta membuat pemetaan kinerja publikasi dan 

kekayaan intelektual berdasarkan program studi seperti ditampilkan pada halaman pengguna 

gambar 15. 

 

 
 

Gambar 15 Pemetaan Berbasis Program Studi 

 

3. Pendataan dan Pemetaan Karya Seni 

Insititut seni yang dikelola oleh Kemenristekdikti saat ini ada 7 yang tersebar di beberapa kota 

dengan berbagai karakteristik disesuaikan dengan daerah masing masing. Untuk mengakomodir 

hasil karya seni berupa seni rupa, media dan pertunjukan, maka di Sinta mulai tahun 2019 akan 

dilakukan pendataan dan pemetaan karya seni sehingga dapat terukur parameternya, seperti 

ditmapilkan pada halaman pengguna gambar 16. Hal ini penting mengingat karya seni hanya 

dipandang sebelah mata dan belum banyak dipahami oleh berbagai pihak terkait.  



 

 

 
 

Gambar 16 Pendataan dan Pemetaan Karya Seni 

 

4. Sistem informasi eksekutif untuk penentu kebijakan (Dashboard) 

Sistem informasi eksekutif diperlukan untuk Pimpinan Kementerian, Perguruan Tinggi dan 

stakeholder lainnya dalam membuat suatu keputusan yang didasarkan pada data yang cepat, 

akurat dengan tampilan yang menarik. Oleh karena itu pada tahun 2019 Sinta berupaya 

menghadirkan sistem informasi eksekutif dengan grafis yang menarik dan mudah dipahami oleh 

penentu kebijakan, seperti disajikan pada tampilan pengguna gambar 17 dan 18. 

 

 

Gambar 17 Sistem Informasi untuk Penentu Kebijakan (summary data menyeluruh) 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18 Sistem Informasi untuk Penentu Kebijakan (Tampilan detail fitur jurnal sitasi dan 

kolaborasi) 
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