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I. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2019, Fakultas Kehutanan UGM menawarkan Hibah Bantuan Publikasi dalam 

5 (lima) skema dan 1 (satu) skema penghargaan sebagai berikut:  

1. Bantuan Submit Manuskrip Hasil Penelitian Jurnal Internasional Terindeks 

2. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ISI Thompson, Jurnal 

Nasional Terakreditasi, dan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Bantuan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional 

4. Bantuan Pencetakan Buku Ilmiah 

5. Bantuan pendaftaran paten/Hak Cipta 

6. Penghargaan penulis jurnal produktif 

 

II. KETENTUAN UMUM 

1. Pengusul adalah Dosen Tetap Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 

2. Persyaratan dalam proses seleksi proposal penelitian, meliputi: 

a. Ketaatan pengusul dengan semua ketentuan dan tata waktu penelitian; 

b. Pengusul memiliki rekam jejak (track record) yang baik dari kegiatan hibah 

bantuan publikasi sebelumnya. 

3. Satu judul artikel/paper/buku hanya dapat didanai 1 (satu) skema hibah bantuan dana 

dari Fakultas. 

4. Dokumen pengajuan diunggah melalui simaster (https://simaster.ugm.ac.id/) dengan 

mencari nama kegiatan hibah, yaitu Hibah Bantuan Publikasi Fakultas Kehutanan 

UGM Tahun Anggaran 2019, serta menyerahkan hardcopy dokumen pengajuan 

kepada Sekretariat Riset. Dokumen yang diunggah dan diserahkan kepada Sekretariat 

Riset memiliki ketentuan sebagai berikut: 

a. Dokumen merupakan gabungan/merge berkas-berkas yang diwajibkan dari masing-

masing skema (baca ketentuan khusus masing-masing skema), baik untuk yang 

diunggah atau yang diserahkan kepada Sekretariat Riset; 

b. Untuk hardcopy dokumen pengajuan dijilid dengan sampul plastik mika bening. 

5. Hibah bantuan publikasi (skema no. 1 - 5) dibuka dalam dua gelombang; gelombang 

pertama sampai 22 Juni 2019 dan gelombang kedua sampai 30 September 2019. 

6. Keputusan Komite Riset tidak dapat diganggu gugat, karena setiap ketentuan yang 

ditetapkan merupakan hasil kesepakatan bersama Tim Komite Riset Fakultas 

Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 

 

III. KETENTUAN KHUSUS 

1. Bantuan Submit Manuskrip Hasil Penelitian Jurnal Internasional Terindeks 

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

rupiah) kepada maksimal 30 pengusul. Dana diberikan kepada dosen dengan 

publikasi sebagai mainauthor (penulis pertama dan atau corresponding author). 

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

c. Pengusul yang belum pernah publikasi sebagai penulis pertama atau co-author 

diwajibkan mengikuti workshoppenulisan manuskrip. 

d. Bantuan diberikan jika submit manuskrip sudah under review di tahun 2019. 

https://simaster.ugm.ac.id/


e. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi: 

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti submit manuskrip sampai under review di tahun 2019,  

 Bukti manuskrip yang telah direview. 

 Melampirkan print out akun google scholar dan print out akun SINTA 

Menristekdikti, dan  

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa manuskriptersebut belum 

pernah diajukan atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan 

dari sumber dana lainnya, Program Rekognisi Tugas Akhir (RTA), termasuk 

pendanaan Universitas Gadjah Mada lainnya (Lampiran 2). 

 

2. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ISI Thompson, Jurnal 

Nasional Terakreditasi, dan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Nilai bantuan publikasi pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus/ISI 

Thompson sebesar masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada 

maksimal 30 pengusul. Dana diberikan kepada dosen sebagai non mainauthor pada 

artikel/paper dengan mainauthor (penulis utama dan atau correspondingauthor) 

bukan dosen dari Fakultas Kehutanan UGM. Apabila penulis non mainauthor dari 

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

salah satu pengusul. 

b. Nilai bantuan publikasi pada Jurnal Nasional Terakreditasi sebesar masing-

masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada maksimal 20 pengusul. Dana 

diberikan kepada dosen sebagai penulis pertama. 

c. Nilai bantuan publikasi pengabdian pada Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada maksimal 5 pengusul. Dana 

diberikan kepada dosen sebagai penulis pertama. 

d. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi: 

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti publikasi jurnal internasional terindeks Scopus/ISI-Thomson atau  Jurnal 

Nasional Terakreditasi atau karya ilmiah/artikel jurnal/publikasi pada Jurnal 

Pengabdian Kepada Masyarakat yang terbit pada Oktober 2018- September 

2019, 

 Print out akun google scholar dan print out akun SINTA Menristekdikti, dan  

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa publikasi tersebut belum 

pernah diajukan atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan 

dari sumber dana lainnya, termasuk pendanaan Universitas Gadjah Mada 

(Lampiran 3). 

 

3. Bantuan Keikutsertaan dalam Seminar Nasional 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 

maksimal 15 pengusul. Dana diberikan kepada dosen sebagai penulis pertama atau 



sebagai penyaji pada Seminar Nasional di luar Fakultas Kehutanan UGM yang 

diselenggarakan pada Tahun 2019. 

b. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi:  

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti undangan keikutsertaan pemohon sebagai penyaji seminar dari pihak 

panitia penyelenggara, 

 Abstrak yang akan dipresentasikan dalam forum seminar tersebut, print out 

akun google scholar dan print out akun SINTA Menristekdikti.  

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa belum pernah diajukan 

atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan dari sumber 

dana lainnya, termasuk pendanaan Universitas Gadjah Mada (Lampiran 3).  

 

4. Bantuan Pencetakan Buku Ilmiah 

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

rupiah) kepada maksimal 6 pengusul. Dana diberikan kepada dosen sebagai penulis 

pertama/first author pada Buku Ilmiah yang dicetak pada Oktober 2018 sampai 

dengan September 2019. 

b. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi:  

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti karya/buku ilmiah ber-ISBN yang dihasilkan/dicetak pada tahun 2018-

2019 

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa belum pernah diajukan 

atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan dari sumber 

dana lainnya, termasuk pendanaan Universitas Gadjah Mada (Lampiran 3). 

 

5. Bantuan Pendaftaran Paten/HakCipta 

a. Nilai bantuan sebesar masing-masing Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada 

maksimal 10 pengusul. Dana diberikan kepada dosen sebagai tim pendaftar 

paten/hak cipta yang didaftarkan pada Januari 2018 sampai dengan September 2019. 

b. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi:  

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti pendaftaran paten pada tahun 2018-2019 

 Naskah draft paten yang diajukan 

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa belum pernah diajukan 

atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan dari sumber 

dana lainnya, termasuk pendanaan Universitas Gadjah Mada (Lampiran 3). 

 

6. Penghargaan Penulis Jurnal Produktif 

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

diberikan kepada 10 pemohon. 



b. Penghargaan diberikan kepada pengusul yang menghasilkan minimal 2 (dua) 

publikasi internasional terindeks Scopus/ISI Thompson dan/atau publikasi nasional 

terakreditasi selama periode Oktober 2018 dan September 2019. 

c. Pengusul mengajukan dokumen proposal yang berisi:  

 Surat permohonan kepada Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (Lampiran 1), 

 Bukti publikasi internasional terindeks Scopus/ISI Thompson dan/atau 

publikasi nasional terakreditasi selama periode Oktober 2018 dan September 

2019 

 Print out akun google scholar dan print out akun SINTA Menristekdikti 

 Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa belum pernah diajukan 

atau mendapat dana untuk skema yang sama atau akan diajukan dari sumber 

dana lainnya, termasuk pendanaan Universitas Gadjah Mada (Lampiran 3). 

 

 

 Yogyakarta, 18 April 2019 

 a.n. Dekan, 

Wakil Dekan Bidang Penelitian, 

Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama 

 

 

 

 

 

Dr. Muhammad Ali Imron S.Hut., M.Sc. 

NIP. 19760711 200212 1 003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 1 

Hal : Pemohonan bantuan publikasi/penghargaan 

 

Kepada Yth. 

Wakil Dekan Bidang Penelitian, 

Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama 

Fakultas Kehutanan UGM 

 

Dengan hormat, 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

NIP  : 

Jabatan (Gol.) : 

Unit kerja : 

Bermaksud mengajukan karya/buku ilmiah/paten/hak cipta*) dengan 

judul:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

pada skema**) yang ditawarkan Fakultas Kehutanan UGM, 

a. Bantuan submit jurnal internasional terindeks 

b. Bantuan publikasi pada jurnal internasional terindeks/jurnal nasional 

terakreditasi/jurnal pengabdian masyarakat *) 

c. Bantuan keikutsertaan dalam seminar nasional 

Nama Seminar       : ......................................................................................................... 

Waktu dan tempat : ......................................................................................................... 

d. Bantuan percetakan buku ilmiah 

e. Bantuan pendaftaran paten/hak cipta 

f. Penghargaan penulis jurnal produktif 

 

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuannya kami mengucapkan terimakasih. 

 

Yogyakarta, ………………….. 

 

 

 

(Nama terang dengan gelar) 

*) coret yang tidak perlu  

**) Pilih salah satu skema bantuan publikasi dengan cara melingkari 



Lampiran 2 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

NIP  : 

Jabatan (Gol.) : 

Unit kerja : 

Menyatakan bahwa karya/buku ilmiah/paten*) dengan judul: ……………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Yang diajukan pada skema Bantuan submit jurnal internasional terindeks belum pernah 

mendapatkan dan tidak akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan pada skema yang sama 

dari sumber dana lainnya, Program Rekognisi Tugas Akhir (RTA), termasuk dari sumber 

pendanaan Universitas Gadjah Mada. 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, …………………..,,  

 

Meterai 6000 

 

 

(Nama terang dengan gelar) 

NIP. ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : 

NIP  : 

Jabatan (Gol.) : 

Unit kerja : 

Menyatakan bahwa karya/buku ilmiah/paten/hak cipta*) dengan judul: …………….……. 

………………………………………………………………………………….…….………..

…………………………………………………………………………………..…………… 

Yang diajukan pada skema **) 

a. Bantuan publikasi pada jurnal internasional terindeks/jurnal nasional 

terakreditasi/jurnal pengabdian masyarakat **) 

b. Bantuan keikutsertaan dalam seminar nasional 

Nama Seminar       : ......................................................................................................... 

Waktu dan tempat : ......................................................................................................... 

c. Bantuan percetakan buku ilmiah 

d. Bantuan pendaftaran paten/hak cipta 

e. Penghargaan penulis jurnal produktif 

Belum pernah mendapatkan dan tidak akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan pada 

skema yang sama dari sumber dana lainnya, termasuk dari sumber pendanaan Universitas 

Gadjah Mada. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta, …………………..,,  

 

Meterai 6000 

 

(Nama terang dengan gelar) 

*) coret yang tidak perlu  

**) Pilih salah satu skema bantuan publikasi dengan cara melingkari 


