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PEDOMAN BANTUAN PENULISAN KARYA ILMIAH 

BERASAL DARI TUGAS AKHIR MAHASISWA UNTUK DITERBITKAN 

PADA JURNAL INTERNASIONAL 
TAHUN ANGGARAN 2017 

 
A. KETENTUAN UMUM 

Bantuan diberikan kepada dosen UGM yang memiliki manuskrip dari tugas akhir mahasiswa yang 

dibimbing dan tercantum sebagai corresponding author di dalam manuskrip. 

 
B. PERSYARATAN BAGI PENGUSUL 

1. Pengusul adalah dosen tetap UGM yang tercatat dalam HRIS UGM. 

2. Mencantumkan Universitas Gadjah Mada sebagai institusi afiliasi. 

3. Mempunyai akun google scholar aktif (dibuktikan dengan print out halaman profil google 

scholar). 

4. Mempunyai akun Science and Technology Index (SINTA) (jika belum memiliki dapat mendaftar 

pada http://sinta1.ristekdikti.go.id/) 

5. Pengusul dapat menerima lebih dari satu bantuan pada masa seleksi yang sama (apabila 

memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian). 

 
C. MANUSKRIP YANG DIUSULKAN 

1. Manuskrip berasal dari tugas akhir mahasiswa dalam rentang waktu 2016 – 2017 

2. Manuskrip ditulis sesuai dengan format jurnal internasional yang disasar dan wajib 

melampirkan pedoman penulisan (author guidelines) jurnal internasional yang disasar. 

3. Manuskrip ditulis dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Tiongkok, Inggris, Perancis, Rusia, 

Spanyol). 

4. Manuskrip yang diusulkan wajib mensitasi artikel yang dimuat di jurnal UGM. 

5. Manuskrip diutamakan yang telah diajukan (submitted) pada jurnal internasional yang ber- 

Impact Factor (IF) atau terindeks dalam database bereputasi internasional (Scopus, 

Thomson Reuters, dan yang setara) serta terdaftar dalam lembaga pemeringkat jurnal 

Scientific Journal Ranking/ SJR - Scimago 

 
D. MEKANISME SELEKSI, EVALUASI, DAN NILAI BANTUAN 

1. Proposal akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan persyaratan administrasi dan 

kriteria penilaian yang telah ditentukan sebagai berikut: 

a. Peringkat/mutu jurnal yang disasar yang ditunjukkan dengan impact factor dan 
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indeksasinya. (bobot nilai 40%) 

b. Substansi artikel harus mencerminkan adanya kontribusi pada pengembangan iptek, 

seni dan budaya, originalitas dan inovasi, serta bebas plagiarisme (bobot nilai 30%) 

c. Manuskrip yang diusulkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul. 

(bobot nilai 10%) 

d. Kelengkapan unsur sebagai suatu naskah jurnal, kesesuaian antara bobot kualitas 

naskah dengan jurnal yang disasar dan kualitas bahasa (bobot nilai 20%) 

2. Nilai bantuan dana penulisan manuskrip yang diberikan maksimal sebesar 

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) netto. Nomor rekening yang digunakan adalah 

yang tercantum dalam data HRIS UGM (sistem informasi kepegawaian). 

 
E. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN 

Pemohon bantuan dana wajib mengumpulkan dokumen berikut ini: 

1. Formulir permohonan bantuan Penulisan Karya Ilmiah yang Berasal dari Tugas  Akhir 

yang sudah ditandatangani pimpinan departemen/fakultas/sekolah/unit kerja dan diberi 

stempel. (L1) 

2. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan untuk menyelesaikan 

pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kegiatan. (L2) 

3. Surat pernyataan bahwa manuskrip publikasi internasional tersebut adalah karya original 

pengusul dan bebas dari unsur plagiarisme. (L3) 

4. Manuskrip lengkap dan bukti submit (jika sudah dilakukan). 

5. Print out profil Google scholar pengusul 

 
 

F. JADWAL PENGAJUAN 
 

No Kegiatan Waktu, 2017 Keterangan 

 

Batch I 
1. Penerimaan proposal dan manuskrip 18 Februari – 21 April 2017 2 (dua) eksemplar 

2. Proses seleksi 29 April – 2 Mei 2017 Desk evaluation 

3. Pengumuman manuskrip yang lolos 

seleksi 

20 Mei 2017 Di alamat web: 

publikasi.ugm.ac.id 

 

Batch II 
1 Penerimaan proposal dan manuskrip 20 Juni – 18 Agustus 2017 2 (dua) eksemplar 

2. Proses seleksi 22 – 26 Agustus 2017 Desk evaluation 

3. Pengumuman manuskrip yang lolos 

seleksi 

30 Agustus 2017 Di alamat web: 

publikasi.ugm.ac.id 
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G. KONTAK INFORMASI 

Informasi lebih lanjut terkait kegiatan ini dapat menghubungi: 

 

Badan Penerbit dan Publikasi (BPP) UGM 

Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Barat, Ruang B3-05 

Bulaksumur, Yogyakarta 

 

Kontak person : Syahrul Fauzi (0838 4001 7709). 

Telepon : (0274) 6491963 
Email : bpp@ugm.ac.id 

mailto:bpp@ugm.ac.id

