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Yang Terhormat
Para Dekan Fakultas/Sekolah
di lingkungan
lnstitut Teknologi Bandung

Kami sampaikan dengan hormat bahwa untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas
Program Magister dan Doktor lTB, antara lain melalui diseminasi hasil penelitian (publikasi), di
dalam RKA Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB pada Tahun Anggaran 201-7 tersedia bantuan
Program Peningkatan Kualitas tata bahasa lnggris dari draf artikel yang akan dikirim (diajukan)
ke Jurnal lnternasional oleh Mahasiswa Program Magister dan Doktor.

Sehubungan dengan hal tersebUt, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan
kepada mahasiswa Program Doktor dan Program Magister di lingkungan Fakultas/Sekolah
masing-masing. Usulan dari setiap mahasiswa mohon disampaikan kb Sekolah Pascasarjana
melalui Fakultas/Sekolah masing-masing, sesuai dengan jadwal yang tertera pada panduan
Program tersebut (terlampir) dan pedoman tersebut dapat pula diunduh di
http ://www. sps. itb.ac. id.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami
ucapkan terima kasih.

Dekan,

PudjiAstuti, MS

Tembusan Yth. :

1. WRAM _ ITB;

2. Para Wakil Dekan SPS - lTB.
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PANDUAN USUTAN PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS PENUTISAN IURNAL INTERNASIONAT

BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

A. LATARBETAKANG

Salah satu usaha Institut Teknologi Bandung QTBJ untuk menjadi perguruan tinggi berkelas
dunia serta untuk merealisasikan visi dan misinya adalah dengan meningkatkan kualitas dan
produktivitas Program Magister dan Doktor ITB, antara lain melalui diseminasi hasil penelitian
fpublikasi). Diseminasi hasil penelitian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
penelitian secara keseluruhan. Diseminasi dapat digunakan sebagai indikator kualitas
penelitian melalui publikasi pada jurnal ilmiah yang bermutu, terutama di jurnal ilmiah
b ertaraf internasio nal.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen DIKTI No.752/E/T /ZO7Z tanggal 27 lanuari ZOLZ tentang
publikasi karya ilmiah disebutkan jumlah karya ilmiah dari Perguruan Tinggi Indonesia secara
total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia (sekitar sepertujuh), sehingga hal ini
menjadi tantangan untuk meningkatkannya. Sehubungan dengan itu Dirjen DIKTI
mengeluarkan ketentuan bagi lulusan setelah Agustus 20L2:
1. untuk lulus program Sarjana harus menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah;
2. untuk lulus program Magister harus telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal

ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi DIKTI;
3. untuk lulus program Doktor harus telah menghasilkan makalah yang diterima untukterbit

pada jurnal internasional.

Selain itu, ITB telah menetapkan bahwa Peserta Program Dol<tor ITB harus menghasilkan
sekurang-kurangnya satu publikasi atau submitted manuscript yang berkaitan dengan hasil
penelitian untuk disertasinya dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional (SK Rektor ITB No.
287/SK/[7.A/PP/2077 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persyaratan Publikasi di |urnal
Internasional untuk kelulusan Peserta Program Doktor Institut Teknologi Bandung).

Dengan mempertimbangan hal tersebut di atas, Sekolah Pascasarjana (SPs) ITB terdorong
untuk turut berpartisipasi membantu mahasiswa program magister dan doktor ITB untuk
meningkatkan kemampuannya dalam penulisan artikel ilmiah yang akan diajukan ke jurnal
internasional. Sehubungan dengan itu, SPs ITB pada tahun anggaran 20t7 ini bermaksud
memberikan bantuan untuk meningkatkan (improvement) kualitas penulisan Bahasa Inggris
dari draf artikel yang dibuat oleh mahasiswa program magister dan doktor yang akan dikirim
(submit) ke salah satu jurnal internasional.

B. TUIUAN

7. Meningkatkan kualitas, kompetensi, serta produl<tivitas program magister dan doktor ITB.
2. Mendorong dan meningkatkan minat mahasiswa program magister dan doktor ITB yang

telah menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya
dalam jurnal ilmiah yang bertaraf internasional.

3. Memberi bantlan untuk meningkatkan kualitaspenulisan Bahasa Inggris dari draf artikel
yang dibuat oleh mahasiswa program magister dan doktor yang akan dipublikasikan pada
jurnal internasional.



C. BENTUKBANTUAN

1,. Pemolesan [perbaikanJ tata bahasa (grammar) Inggris dari draf artikel yang akan dikirim
ke jurnal internasional. Perbaikan tersebut akan dilakukan oleh expert Bahasa Inggris yang
ditunjuk oleh SPs ITB.

2. Untuk setiap 1 [satuJ draf artikel, jumlah halaman maksimum yang akan dibantu perbaikan
tata bahasanya-adah 20 halaman fdi luar gamAaTfyang ditulis dalam kertas ukuran A4
fdobel spasi, t halaman 1 kolom).

D. PROSEDURPENGAIUAN USUTAN

7. Usulan program peningkatan kualitas penulisan jurnal internasional bagi mahasiswa
program magister dan doktor yang telah memenuhi ketentuan dalam dokumen ini
diserahkan ke SPs ITB melalui persetujuan (dalam bentuk surat pengantar) dari Dekan
Fakultas/Sekolah masing-masing mahasiswa pengusul.

2. Sekolah Pascasarjana ITB akan melakukan seleksi terhadap usulan yang masuk dan bagi
yang dinyatakan lulus akan diminta untuk menyerahkan soft copy dari draf artikel terkait.

E. PERSYARATAN

1. Bantuan diberikan kepada mahasiswa program magister dan doktor yang artikelnya akan
dikirim (submit) ke jurnal bertaraf internasional [bukan prosiding).

2. Surat Pernyataan dari Promotor atau Pembimbing yang menyatakan bahwa draf artikel
secara ilmiah, isinya dianggap layak untuk dikirim (diajukan) ke jurnal internasional.

3. Artikel ilmiah ditulis dalam Bahasa Inggris.
4. Nama ITB harus tercantum dalam draf dimaksud sebagai afiliasi dari minimal 1 fsatu)

orang penulisnya.
5. Pengusul diperbolehkan mengusulkan lebih dari 1 [satuJ artikel, tetapi hanya

diperbolehkan menerima 1 (satu) bantuan. Usulan lebih dari 1 fsatu) supaya dijilid
terpisah.

6. Pengusul adalah penulis pertama. fumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut maksimal
5 orang.

7. Pengusul harus mengisi dan melengkapi dokumen"Usulan Bantuan Peningkatan Kualitas
Penulisan Jurnal Internesionel" berdasarkan format terlampir.

F. JADWAL

Jadwal penyampaian usulan ke SPs ITB dibagi dalam 3 (tiga) waktu yang disesuaikan dengan
implementasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ITB, yaitu :

7. Tri wulan II selambat-lambatnya 3Maret2077
2. Tri wulan III selambat-lambatnyaZJuni20LT
3. Tri wulan IV selambat-lambatnya 1 September 2017

G. FORMATUSULAN

Berkas usulan wajib mengikuti format terlampir dan dilengkapi dengan draf artikel serta
narna jurnal internasional dari submitted manuscripf. Selain itu, ftle draf artikel yqajib dikirim
via e-mail ke akademik@sps.itb.ac.id.



SAMPUL (Warna dasar: PutihJ

USUTAN BANTUAN
PENINGKATAN KUALITAS PENUTISAN JURNAL I NTERNASIO NAt

BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

JUDUL ARTIKEL YANG AKAN DIKIRIM KE IURNAL INTERNASIONAL

NAMA MAHASISWA PENGUSUL
NIM

NAMA PROGMM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR
NAMA FAKULTAS

TAHUN



Lembar ldentitas Pengusul

Bantuan Feningkatan Kualitas Penulisan furnal Internasional
bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor

L. Identitas mahasiswa pengusul:
aJ Nama lengkap
bl ]enis kelamin
c) Tempat/Tgl lahir
d) Program Studi
e) Fakultas/Sekolah
0 Alamat
g) Telpon/Faks/HP
h) E-mail

2. Identitas furnal Ilmiah (tempat artikel akan dikiriml<an/submitted):
a) |udul DrafArtikel
bl Nama |urnal
c) Cakupan Bidang Ilmu
dJ Alamat Redaksi
eJ Penerbit
0 No.ISSN/ISBN

Bandung, (tangg al, bulan, tahun)

Pengusul,

Tanda tangan

(.............................................)
NIM

L/P*)

- 'rJ Coret yang tidak perlu



Surat Pernyataan

Saya yang berta+da tangan di ba.wah ini, sebagai Prornoto*/Pembimbing dari - - -mahasiswa berikut ini:

a) Nama
bl NrM
c) Programstudi
d) FakultaslSekolah
eJ Judul DrafArtikel

menyatakan:
L. Isi draf artikel yang dibuat oleh mahasiswa tersebut di atas, layak untuk dikirim/diajukan

ke jurnal internasional.
2- Setuju untuk mengusulkan bantuan peningkatkan kualitas penulisan tata bahasa Inggris

dari draf artikel tersebut.

Menyetujui,
Promotor/Pembimbing

Tandatangan

(................. .........)
NIP


