PANDUAN
PROGRAM PENYEMPURNAAN ARTIKEL ILMIAH
MELALUI KLINIK PUBLIKASI ILMIAH IPB

1. Latar Belakang
Publikasi, selain dapat meningkatkan reputasi institusi baik skala nasional maupun
internasional, juga mampu memberikan manfaat dan dampak lainnya yang lebih luas.
Oleh karena itu, salah satu upaya peningkatan publikasi ilmiah di IPB dilakukan melalui
kewajiban publikasi pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bagi
mahasiswa pascasarjana.
Dalam 3 tahun terakhir (2014-2016) tercatat kurang lebih 15 persen dari total jumlah
publikasi terindeks di Scopus berasal dari kontribusi mahasiswa pascasarjana. oleh
karena itu, peningkatan jumlah dan kualitas publikasi internasional sivitas akademika
IPB, khususnya mahasiswa pascasarjana yang terindeks seyogyanya lebih ditingkatkan
lagi.
Beberapa kendala yang dihadapi adalah masih adanya artikel yang dipublikasikan pada
jurnal predator merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan mengenai
jurnal internasional. Disamping itu, kendala besar lain yang sering dihadapi dalam
menuliskan artikel adalah seperti: naskah harus berbahasa Inggris (native speaker proof
reading) serta seringkali adanya beberapa jurnal yang mensyaratkan submission fee dan
additional photograph cost untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal ilmiah
bereputasi internasional. Kendala lain yang juga dihadapi adalah persyaratan kelayakan
etik untuk objek penelitian yang menggunakan hewan dan manusia. Kendala tersebut
diatas dapat diatasi dengan memberikan pelatihan penulisan artikel ilmiah dan mediasi
penyempurnaan artikel ilmiah serta bantuan publish fee bagi mahasiswa pascasarjana
IPB.
2. TUJUAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan semangat sivitas
akademika, khususnya mahasiswa Pascasarjana, dalam menghasilkan penelitian yang
bermutu dan mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah bertaraf
internasional. Disamping itu juga diharapkan dapat memacu peningkatan jumlah
publikasi artikel ilmiah dari para mahasiswa pascasarjana.
3. KETENTUAN CALON PESERTA
Adapun ketentuan yang perlu diperhatikan oleh calon peserta adalah sebagai berikut:
1. Peserta merupakan mahasiswa pascasarjana IPB;
2. Diutamakan bagi yang memiliki naskah dalam Bahasa Inggris untuk dikirim pada
jurnal beserta guidelines for author (pedoman/petunjuk penulisan) jurnal tujuan.
3. Menyertakan Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang memuat:
a. Naskah artikel bebas dari plagiarisme.
b. Bersedia mengikuti program klinik publikasi ilmiah IPB

c. Bidang ilmu (Pertanian, Kedokteran Hewan, Perikanan, Peternakan, Kehutanan,
Teknologi Pertanian, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ekonomi dan
Manajemen, Ekologi Manusia).
d. Persetujuan oleh Dosen Pembimbing Pertama/Kedua bagi mahasiswa
pascasarjana
4. Melakukan pendaftaran secara Online melalui laman http://dri.ipb.ac.id.
5. Usulan yang tidak memenuhi ketentuan tidak akan dipertimbangkan untuk
diseleksi lebih lanjut;
4. TATA CARA PENGAJUAN
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh calon peserta dalam mendaftar adalah sebagai
berikut:
1. Mekanisme dan tahapan proses pendaftaran calon peserta harus sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan soft file artikel dalam bentuk PDF (file hasil konversi berbasis file to
file), bukan hasil pemindaian (scan) dokumen dengan format penamaan
NAMA_DEPT_2-3 KATA JUDUL ARTIKEL (contoh: LulukAnnisa_Biologi_Combining
Ability for).
3. Menyiapkan surat pernyataan dan pedoman/petunjuk penulisan artikel dari jurnal
yang dituju (hasil pemindaian) dan gabungkan dengan soft file artikel (maksimum
besar file 5MB).
4. Mengunggah soft file dalam format PDF pada tautan yang diberikan dalam email
konfirmasi dari Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) IPB.
5. JADWAL PELAKSANAAN
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program Pendampingan Penyempurnaan Artikel Ilmiah
melalui Klinik Publikasi Ilmiah IPB
No

Kegiatan

Waktu, 2017

1.

Sosialisasi kegiatan

15 Sept – 11 Okt

2.

Registrasi calon peserta dan pengumpulan naskah

16 Sept – 10 Okt

3.

Pengumuman peserta klinik publikasi ilmiah

11 Oktober

4.

Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Internasional

12 Oktober

5.

Mediasi penyempurnaan artikel ilmiah

13 Oktober

6. PENUTUP
Panduan Program Pendampingan Penyempurnaan Artikel Ilmiah melalui Klinik
Publikasi Ilmiah IPB ini merupakan upaya Direktorat Riset dan Inovasi untuk membantu
calon peserta dalam mengajukan usulannya.

