


Lampiran surat nomor: 43/KS/2018 

SKEMA HIBAH BANTUAN PUBLIKASI 

TAHUN 2018 

 

1. Bantuan Submit Manuskrip Hasil Penelitian 

 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk paper yang disubmit pada jurnal nasional terakreditasi sejumlah 20 judul. 

b. Diberikan kepada dosen/staff pendidik sebagai penulis pertama. Pengusul dapat 

mengajukan lebih dari 1 (satu) judul manuskrip. 

c. Diwajibkan mengikuti workshop penulisan manuskrip bagi pengusul yang belum 

pernah publikasi sebagai penulis pertama atau corrresponding author. 

d. Bantuan  diberikan jika submit manuskrip sudah under review di tahun 2018. 

e. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) 

eksemplar berkas persyaratan sebagai berikut: 

 Melampirkan bukti submit manuskrip sampai under review di tahun  2018. 

 Melampirkan print out akun google scolar dan print out akun SINTA Menristekdikti 

 Manuskrip yang diajukan belum pernah diajukan atau mendapat dana untuk 

skema yang sama dari sumber dana lainnya dengan melampirkan surat 

pernyataan bermaterai.  

f. Mengungggah manuskrip dan berkas persyaratan lainnya termasuk surat permohonan 

dan surat pernyataan secara online dalam URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi.  

g. Gelombang pertama 2 April 2018, Gelombang kedua 1 Agustus 2018, gelombang 

ketiga 30 Oktober 2018 (jika masih tersedia pendanaan). 

 

 

2. Bantuan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional 

 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 15 

kegiatan. 

b. Diberikan kepada dosen/staff pendidik sebagai penulis pertama atau sebagai penyaji 

pada Seminar Nasional di luar Fakultas Kehutanan UGM.  

c. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) 

eksemplar berkas persyaratan sebagai berikut: 

 Bukti undangan keikutsertaan pemohon sebagai penyaji seminar dari pihak 

panitia penyelenggara.  

 Melampirkan abstrak yang akan dipresentasikan dalam forum seminar tersebut. 

 Melampirkan print out akun google scholar dan print out akun SINTA 

Menristekdikti. 

 Surat pernyataan bermaterei bahwa belum mendapatkan dana dari skema 

pendanaan yang sama dari skema pendaanaan di lingkungan Universitas Gadjah 

Mada. 

d. Mengungggah berkas persyaratan termasuk surat permohonan dan surat pernyataan 

secara online dalam URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi.  

e. Gelombang pertama 2 April 2018, Gelombang kedua 1 Agustus 2018, gelombang 

ketiga 30 Oktober 2018 (jika masih tersedia pendanaan). 

f.  
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3. Bantuan  Publikasi Jurnal Internasional Terindek Scopus/ISI Thompson  

 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 25 judul. 

b. Diberikan kepada dosen/staff pendidik dengan kriteria sebagai berikut:  

   Sebagai main-author (penulis pertama atau corresponding author) yang tidak 

mendapatkan dana bantuan  publikasi dari sumber pendanaan Universitas Gadjah 

Mada 

   Atau non main author yang berasal dari Fakultas Kehutanan UGM dengan main 

author (penulis utama atau corresponding author) bukan dosen/staff pendidik dari 

Fakultas Kehutanan UGM. Apabila penulis non main author dari Fakultas 

Kehutanan UGM lebih dari satu, maka bantuan diberikan hanya kepada salah satu 

pengusul. 

c. Satu judul publikasi hanya dapat didanai 1 (satu) skema hibah bantuan. 

d. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) 

eksemplar berkas persyaratan sebagai berikut: 

 Melampirkan bukti publikasi terindeks Scopus atau ISI-Thomson yang terbit pada 

tahun 2017-2018. 

 Melampirkan print out akun google scholar dan print out akun SINTA 

Menristekdikti. 

 Surat pernyataan bermaterai bahwa belum mendapatkan dana dan tidak akan 

diajukan untuk mendapatkan pendanaan publikasi lainnya dari sumber 

pendanaan Universitas Gadjah Mada.   

e. Mengungggah berkas persyaratan termasuk surat permohonan dan surat pernyataan 

secara online dalam URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi. 

f. Gelombang pertama 2 April 2018, Gelombang kedua 1 Agustus 2018, gelombang 

ketiga 30 Oktober 2018 (jika masih tersedia pendanaan). 

 

 

4. Bantuan   Publikasi Jurnal dalam Negeri Terakreditasi 

 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) untuk 

15 judul. 

b. Diberikan kepada dosen/staff pendidik sebagai penulis pertama. 

c. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) 

eksemplar berkas persyaratan sebagai berikut: 

 Melampirkan bukti karya ilmiah/publikasi pada jurnal terakreditasi yang diterbitkan 

pada tahun 2017-2018.  

 Melampirkan print out akun google scholar dan akun SINTA Menristekdikti. 

 Surat pernyataan bermaterai bahwa belum mendapatkan dana dan tidak akan 

diajukan untuk mendapatkan pendanaan publikasi lainnya dari sumber 

pendanaan Universitas Gadjah Mada. 

d. Mengungggah berkas persyaratan termasuk surat permohonan dan surat pernyataan 

secara online dalam URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi 

e. Gelombang pertama 2 April 2018, Gelombang kedua 1 Agustus 2018, gelombang 

ketiga 30 Oktober 2018 (jika masih terdapat kuota). 

 

 

http://bit.ly/bantuanpublikasi
http://bit.ly/bantuanpublikasi


Lampiran surat nomor: 43/KS/2018 

5. Penghargaan Penulis Jurnal Produktif  

 

a. Nilai penghargaan sebesar masing-masing Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 10 

pemohon.   

b. Diberikan hanya kepada dosen/staff pendidik sebagai first author yang menghasilkan 

minimal 2 (dua) publikasi internasional terindeks Scopus dan/atau publikasi Nasional 

terakreditasi selama periode Oktober 2017 sampai September 2018. 

c. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) 

eksemplar berkas persyaratan sebagai berikut: 

 Melampirkan bukti publikasi yang terindeks Scopus dan atau publikasi Nasional 

terakreditasi selama periode Oktober 2017 sampai September 2018. 

 Melampirkan print out akun google scholar dan print out akun SINTA 

Menristekdikti. 

 Surat pernyataan bermaterai bahwa belum mendapatkan dana dan tidak akan 

diajukan untuk mendapatkan pendanaan publikasi lainnya dari sumber 

pendanaan Universitas Gadjah Mada. 

d. Mengungggah berkas persyaratan termasuk surat permohonan dan surat pernyataan 

secara online dalam URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi. 

e. Batas akhir/deadline pengajuan paling lambat tanggal: 30 Oktober 2018. 

 

 

6. Bantuan Peningkatan Sitasi Jurnal Ilmu Kehutanan (JIK) Melalui Jurnal Terindek 

Scopus / ISI Thompson 

 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) diberikan 

kepada maksimal 10 pemohon.  

b. Bantuan diberikan kepada dosen/staff pendidik yang menghasilkan makalah ilmiah 

yang dipublikasikan di Scopus/ISI Thompson pada tahun 2017-2018 yang mensitasi 

makalah di JIK.  

c. Karya ilmiah yang dimaksud adalah publikasi yang ditulis oleh staf pengajar Fakultas 

Kehutanan UGM baik sebagai main author (first-author dan atau corresponding 

author) maupun co-author. 

d. Pengusul dapat mengajukan lebih dari satu karya ilmiah/publikasi. Apabila penulis 

lebih dari satu orang, bantuan dana hanya diberikan pada salah satu pengusul 

sebagai main author (first-author dan atau corresponding author). 

e. Mengajukan surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian 

Kepada Masyarakat dan Kerjasama dengan melampirkan bukti karya publikasi pada 

jurnal yang terindek Scopus atau ISI-Thomson yang menyitir/sitasi artikel yang dimuat 

di JIK untuk tahun penerbitan 2017-2018 (sudah terpublikasi). 

f. Mengungggah berkas persyaratan termasuk surat permohonan secara online dalam 

URL: http://bit.ly/bantuanpublikasi. 

g. Gelombang pertama 2 April 2018, Gelombang kedua 1 Agustus 2018, gelombang 

ketiga 30 Oktober 2018 (jika masih tersedia pendanaan). 
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