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INSTITUT PERTANIAN BOGaR 
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Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 


Nomor" :g~/ I IT3.IO/KMl2014 1 8 SEP 2014Lampiran : satu berkas 
Perihal : Informasi dana bantuan penerbitan artikel ilmiah 

yth: Ketua Program StudiIMayor 
di Lingkungan Sekolah Pascasarjana (SPs) 
Institut Pertanian Bogar (IPS) 
(daftar tertampir) 

Institut Pertanian Bogor melalui dana BOPTN ·SPs IPS tahun anggaran 20 14, secara kampetitif memberikan 
bautuan biaya untuk desiminasi hasil penelitian disertasi melalui seminar intemasional bereputasi dan 
publikasi artikel ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi. Terkait dengan hal itu, kami mahan kepada 
seluruh Ketua Program Studi/Mayor di lingkungan Sekolah Pascasarjana IPB uotuk menyampaikan 
iofoflnasi t.e.rsebut kepada seluruh mahasiswa .Program Doktof (S3) dan Program Magis!'er (82) yang m·asih
aktif(belum lulus). 

Adapun bantuan biaya keikutsertaan seminar internasional diberikan secara kompetitif kepada Mahasiswa 
yang masih aktif Program Doktor SPs IPB yang berada pada semester 4 sampai dengan 8 dan Program 
Mgister SPs IPB pada Semester 3 sampai dengan 5 dan telah menyelesaikan proposal dan sedang 
melaksanakan penelitian disertasi atau tesis. 

Sedangkan bantuan biaya publikasi artikel ilmiah pada jumal internasional bereputasi (terindeks scopus) 
diberikan secara komptetitif kepada Mahas iswa Aktif Program Doktor SPS-IPB yang berada pads semester 
4 sampai rlengan 10 dan Program Magister SPs IPB semester 3 sampai dengan 8 yang teJah meny€lesaikan 
proposal dan sedang melaksanakan penelitian attu sedang menyelesaikan disertasi dan tesis. 

Besarnya bantuan penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal Intemasiona l terindeks scopus diberikan " at cost" 
sesuai 'biaya yang dipersyaratkan oleh jlJrnal tersebut maksimal Rp. 7 .OOO . OOO,~ (tujuhjuta rupiah). 

Bantuan biaya seminar hanya diberikan. at cost biaya registrasi dan pembelian I (satu) prosiding. 

Usulan insentif penerbitan artike:1 ilmiah dan seminar intemasional disampaikan kepada Sekolah 
Pascasatjana IPS, seIambat~lambatnya pada Rabu, 15 Oktober 2014 pukuI 15.000,-

Untuk. infonnasi lebih leogkap mengenai perihal tersebut di atas, bersama surat ini kami lampirkan Panduan 
Penyusunan Usulan Bantuan Biaya Penerbitan Artikelllmiah pada Seminar Intemasionai dan Jumal Hmiah 
Intemasional Talmn Anggaran 2014 dalam rangka Kegiatan Fasilitasi Percepatan Cajon Alumni Pascasarjana 
Prospektif. 

Demikian disampaikan, atas perhati~ dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Tembusan yth ; 
1. Dekan SPs IPB (sebagai laporan) 
2. Dekan Fakultas di Hngkungan IPS 
3. Wakil Dekan SPs IPB 
4. Ketua Departemen di lingkungan IPB 
5. Kepala Tata Usaha SPs JPB 

mailto:sps@ipb.ac.id


PANDUAN PENYUSUNAN USULAN BANTUAN BIAY A 

PENERBITAN ARTIKELllMIAH PADA SEMINAR INTERNASIONAL DAN JURNAL 

llMIAH INTERNASIONAL 
TAHUN ANGGARAN 2014 

I.LATARBELAKANG 

Peningkatan kualitas disertasi hasil penelitian program doktor dan peningkatan kualitas tesis 
basil penelitian p(ogram magister salah satu diantaranya didapatkan dari umpan balik kbalayak 
dari desiminasi dan proses review artikel bahan disesminasi (ersebut. Penyiapan bahan 
desiminasi hasil rusertasj pada seminar intemasional dan/atau jumal internasional memerlukan 
ketekunan dan kerjasaml;' yang baik dari semua pihak. 

Penyiapan matcri dalam bahasa Inggris, kadang masih menjadi kendala sebagian 
mahasiswa SPS-IPB. Adanya fasilitasi penyiapan materi publikasi dalam bahasa Inggris 
diharapkan dapat memperlancar publikasi mahasiswa yang sudah menjadi kewajiban akademik 
mahasiswa SPS IPB untuk menyelesaikan studinya. Disamping itu biaya rcgistrasi, transportasi 
dan akomodasi untuk mengikuti seminar internas~onal masih menjadi kendaia sebagian 
mahasiswa SPS IPB. 

Penyiapan artikel pada jwnal ilmiah intemsional bereputasi memerlukan kemauan dan 
ketekunan yang baik dan perlu untuk dimotivasi melalui berbagai insentif. Disamping itu 
beberapa jurnal internasional mengharuskan biaya kontribusi penerbitan artikel yang telah 
direview dan 10105 untuk dipublikasi. Biaya kontribusi penerbitan ini masih menjadi kendala 
sebagian mahasiswa SPS-IPB. Tahun anggaran 2014 SPS IPB melalui dana BOPlN Institut 
Pertanian Bogor seeara kornpetitif memberikan bantuan biaya untuk desiminasi hasil penelitian 
disertasi melalui seminar intemasional bereputasi dan publikasi artikel ilmiah pada Jumal 
Jntemasio!1al bereputasi. 

2. TUJUAN 

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menfasilitasi percepatan penyelesaian studi bagi calon alumni 
SPS IPB prospektif dengan cara memberi bantuan berupa biaya keikutsertaan dalam seminar 
internasional atau biaya publikasi artikel pada jumal llmiah intemasional bereputasi 2.las basil 
disertasi dan tesisnya. 

3. LlNGKUP PROGRAM 

Bantuan biaya keikutsertaan seminar internasional diberikan seeara kompetitif kepada 
Mahasisw. AktifPrograrn Doktor SPS-IPB yang berad. pada semester 4-8 dan Mahasiswa Aktif 
Program Magister yang berada pada semester 3-5 yang telah menyelesaikan proposal dan sedang 
melaksanakan penelitian disertasi atau tesisnya. 

Bantuan biaya publikasi artikel ilmiah pada jumal internasional bereputasi secara 
komptetitif diberikan kepada Mahasiswa Aktif Program Doktor SPS-IPB yang berada pada 
semester 4-10 dan Mahasiswa AktifPrograrn Magister yang berada pada semester 3-8 yang telah 
menyelesaikan proposal dan sedang melaksanakan penelitian atau sedang menyelesaikan 
disertasi atau tesisnya. 

Mahasiswa diperkenankan mengajukan proposal kedua tipe bantuan tersebut namun yang 
diberikan bantuan maksimum hanya satu tipe bantuan. 



., 	JU'.n,AH INSENTll<' 

Besarnya bantuM penerbitan artikel ilmiah pada Jurnal Intewasiona! lerindeks scopus 

dlberikan "at cost;! sesuai biaya yang dl persyaratkan oleh jumal tersebut maksimal RrL 

7,000,000,-, (tujuhjutarupiah) 

BantUlli bia)lll seminar hanya diberikan at cost biaya registrasi dan pembelian I (satu) 

pro~;iding. 

5.I'ERSYARATAN DAN MEKANISME EVALUASI 

a. Artikelllmiah pada Jurnal Internasioual 
a. 	 Bantuan diberikan kep.da mahasiswa aktifProgrmn Doktor SP, IPB semester 4-10 atau 

program Magister Semester 3-8 yang publikasi artikel Hmiah terkait dengan 
disertasiltesis yang sedang dlkerjakan. 

b, 	 Pengusul adalah mahasiswa IPB sebagai penult' pertama pada artikel (e,sehut yang 
meiibalkan komisi pembimbing. 

,)?Y,'.9rrI" /" c. Artikel ilrniah ditulis dalam bahasa luggris telah diterbitkan atan telah diterima uutuk 
I (\0,)(6<1"'7 d;publikllsiklln (ac"opted) pada Jurnal-jumal Intemasional yang tcrlndeks Scopus, 

'.-;:~
&If 

,d. Biaya yang diajukan hanya biaya publikasi (publication fee) ar1ikel padaj;.lranf tcrsebut. 
Pengusut taros mengisi fonnat llsulan inoontif penerbitan artikeI pada jumal 
intemaslonal, 

e. Tidal< ada Double Funding dan menyerahkan surat pernyataan tidak diajukan ke pihak 
lain. 

b. Seminar Internasinnal 
.. 	Bantuan diberikan kepada mabas;swa akrif Program Doktor SPs IPB semester 4·8 atau 

Program Magister Semester 3~5. 
b. 	 Te!ab mendapatkau surat penerimrum babwa artike!nya dapat dipresentasikan dan 

dipublikasikan pada proseding oor lSSBN Seminar Internasional yang bereputasi 
didukung Asosiation Profesi,' 

c. 	 Jar/wa! seminar dHaksanakan autara 19 Mei 2014 hingga 31 Oktober 2014, 
d. 	 Biaya yang digantikan "dalah biaya Registra,i dan tambaban 1 Preceding Pengusnl hMw 

mengisi fonnat usulan insentif 
eo 	 Tjdak ada Double Funding dan mcnyerahkan sural pemyataan tidak diajukan pada pihak 

lain. 

6. W AKTU PENGUSULAN 

Usulan inseritif penerbitan artikel Hmiah dan seminar intemasional disampaikan kepada 
SekQlah Pascasmjrma IPB. selambat-lambatnya pada Nab., 15 Oklo!>er 2014 pu1ru115,OO wib. 

, 

7. FORJ"IAT USVL,4.N 

Berkas usuJan seperti lonnat tedampir diaj'tkan 3 rankap (1 asIi dan 2 fotokopl), yang masing
masing diserta,; dengan surar penganrru: dari Ketua Program Stud; dikemas dalam sampul bim 
Usulan rlilengkapi dengan copy artikel ilmiah, fotokopi sampul jumal intel'llasionalileaflet 
seminar, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta gambaran umum jumallseminar 
dailar isl yang memua! artikel larkait, dan peluujuk penullsan (guideline for anthor), diantar 
lango,1.Iflg ke alamat: 


