


BANTUAN SUBMISSION PUBLIKASI TERINDEKS SCOPUS 

HIBAH PENGUATAN REPUTASI AKADEMIK MELALUI PERCEPATAN PENERBITAN 

PADA JURNAL INTERNASIONAL TERINDEKS BIDANG KEHUTANAN 

 

1. Bantuan Submission Main Author 

a. Nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 

sejumlah 40 judul. Dana tersebut meliputi dana bantuan submit bagi pengusul sebesar Rp 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta dana kontribusi laboratorium pengusul 

yang bersangkutan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

b. Diberikan kepada dosen/staf pendidik dengan publikasi sebagai penulis pertama dan/atau 

penulis korespondensi (first author/corresponding author). Pengusul dapat 

mengajukan lebih dari 1 (satu) usulan/judul manuskrip. 

c. Bantuan akan diberikan jika submit manuskrip telah mencapai tahap under review pada 

tahun 2018. 

d. Manuskrip yang diusulkan belum pernah diajukan atau mendapat dana bantuan submit dari 

sumber dana lainnya dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai. 

e. Mengajukan usulan dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) eksemplar berkas persyaratan 

sebagai berikut: 

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama 

 Melampirkan bukti manuskrip sampai under review untuk tahun 2018  

 Melampirkan bukti manuskrip yang telah direview. 

 Melampirkan bukti cetak akun Google Scholar dan akun SINTA Ristekdikti. 

 Melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa manuskrip belum pernah diajukan 

atau mendapat dana bantuan dari sumber dana lainnya. 

f. Menyerahkan hardcopy kepada Sekretariat Riset dan mengunggah berkas persyaratan 

termasuk surat permohonan dan surat pernyataan secara online pada alamat URL 

bit.ly/fktscopus2018 

g. Usulan yang disetujui (diterima) akan diumumkan setelah tanggal 15 November 2018. 

h. Menyerahkan bukti tanda penerimaan dana kontribusi laboratorium apabila disetujui 

sebagai penerima bantuan publikasi. 

 

2. Bantuan Submission sebagai Co-Author 

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

sejumlah 40 judul. Dana tersebut meliputi dana bantuan submit bagi pengusul sebesar Rp 

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta dana kontribusi laboratorium pengusul 

yang bersangkutan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). 

b. Diberikan kepada dosen/staf pendidik dengan publikasi selain sebagai penulis utama. 

Pengusul dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) usulan/judul manuskrip. 

c. Bantuan akan diberikan jika submit manuskrip telah mencapai tahap under review pada 

tahun 2018. 

d. Manuskrip yang diusulkan belum pernah diajukan atau mendapat dana bantuan submit dari 

sumber dana lainnya dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai. 

e. Mengajukan usulan dengan melampirkan sebanyak 1 (satu) eksemplar berkas persyaratan 

sebagai berikut: 

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama 

 Melampirkan bukti manuskrip sampai under review untuk tahun 2018  

 Melampirkan bukti manuskrip yang telah direview. 

 Melampirkan bukti cetak akun Google Scholar dan akun SINTA Ristekdikti. 

 Melampirkan surat pernyataan bermeterai bahwa manuskrip belum pernah diajukan 

atau mendapat dana bantuan dari sumber dana lainnya. 

f. Menyerahkan hardcopy kepada Sekretariat Riset dan mengunggah berkas persyaratan 

termasuk surat permohonan dan surat pernyataan secara online pada alamat URL 

bit.ly/fktscopus2018 

g. Usulan yang disetujui (diterima) akan diumumkan setelah tanggal 15 November 2018. 

h. Menyerahkan bukti tanda penerimaan dana kontribusi laboratorium apabila disetujui 

sebagai penerima bantuan publikasi. 

 




