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Di tahun anggaran 2021 ini, Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang (UM)
mengalokasi bantuan pendanaan kegiatan ilmiah dan publikasi bagi mahasiswa FS.
Maksud dan Tujuan Program
Program ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan pendanaan dan insentif bagi
mahasiswa FS untuk berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, mempublikasikan naskah
akademik dalam wujud buku, prosiding, dan jurnal nasional maupun internasional,
serta menyebarluaskan karya kreatif-populernya dalam beragam platform media cetak
dan digital.
Program ini bertujuan untuk menstimulasi, menfasilitasi, dan mengapresiasi
mahasiswa agar aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah, serta
menghasilkan beragam luaran akademik dan karya kreatif-populer guna pemenuhan
kontrak kinerja Program Studi, Jurusan, dan Fakultas.
Jenis dan Lingkup Program
Jenis kegiatan ilmiah dan publikasi yang mendapatkan bantuan pendanaan dan
insentif dari program ini:
1. Keikutsertaan dalam konferensi nasional maupun internasional;
2. Buku ajar, buku referensi, monograf, book chapter;
3. Artikel ilmiah yang terbit dalam prosiding dan jurnal nasional maupun internasional;

4. Artikel populer di media massa nasional;
5. Berita yang dimuat di laman UM;
6. Video (berdurasi minimal 2 menit) yang berisi dokumentasi kegiatan, peristiwa, dan

prestasi sivitas akademika FS, yang diunggah di laman atau kanal youtube UM;
7. Foto profil lembaga dan foto desain media sosial.
Bentuk Bantuan Pendanaan dan Insentif
Bantuan pendanaan dan insentif dalam program ini diperuntukkan untuk:
1. Kontribusi keikutsertaan (contribution fee) dalam konferensi nasional maupun

internasional at cost (maksimal Rp500.000,0 (Lima ratus ribu rupiah) untuk
konferensi nasional, dan Rp1.000.000,0 (Satu juta rupiah) untuk konferensi
internasional);*
2. Biaya tambahan

(extra charge) untuk penerbitan artikel di prosiding at

cost atau maksimal Rp500.000,0 (Lima ratus ribu rupiah);*
3. Biaya pemerosesan artikel (article processing charge [APC]) di jurnal at
cost atau maksimal Rp750.000,0 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jurnal
terindeks Sinta, dan maksimal Rp1.500.000,0 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk
jurnal internasional bereputasi;**
4. Biaya cetak buku (maksimal Rp1.000.000,0 (Satu juta rupiah)/judul);
5. Insentif artikel terbit di media massa (Rp200.000,0 (Dua ratus ribu rupiah)/artikel);
6. Insentif berita yang dimuat di website UM (Rp25.000,0 (Dua puluh lima ribu
rupiah)/artikel);
7. Insentif video diunggah di website atau youtube UM (Rp100.000,0 (Seratus ribu
rupiah)/video [Durasi 2-5 menit], dan Rp150.000,0 (Seratus lima puluh ribu
rupiah)/video [Durasi lebih dari 5 menit]);
8. Insentif foto profil lembaga (Rp100.000,0 (Seratus ribu rupiah)/paket);
9. Insentif foto desain media sosial (Rp35.000,0 (Tiga puluh lima ribu rupiah)/lima
postingan).
Program bantuan pendanaan dan insentif ini tidak diperuntukkan bagi: proses
penyiapan naskah (drafting), biaya produksi (production cost), biaya perjalanan,
akomodasi penginapan dan konsumsi, kegiatan penelitian, serta pengabdian kepada
masyarakat.
* Bantuan pendanaan untuk conference fee dan extra charge prosiding tidak berlaku
untuk konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra dan unit-unit kerja lain di
UM.
** Bantuan pendanaan untuk article processing charge tidak berlaku untuk jurnal-jurnal

yang dikelola oleh Fakultas Sastra dan unit-unit kerja lain di UM.
Syarat dan Ketentuan
Syarat dan ketentuan dari pemberian bantuan pendanaan dan insentif ini adalah
sebagai berikut:
1. Pendanaan dan insentif diperuntukkan bagi mahasiswa aktif Program Diploma Tiga,

Sarjana, Magister, dan Doktor Fakultas Sastra UM;
2. Luaran yang dihasilkan (prosiding, jurnal, buku, artikel media massa, berita, video,
dan foto) wajib berafiliasi ke Fakultas Sastra UM, dan harus terbit di tahun berjalan
(tahun 2021);
3. Nama pertama (first author) dalam luaran yang dihasilkan adalah mahasiswa, dan
harus mencantumkan nama dosen sebagai corresponding author dan/atau sebagai
pembimbing (untuk luaran selain artikel ilmiah);
4. Mahasiswa telah memiliki naskah artikel ilmiah utuh (full paper) yang siap
diikutsertakan dalam kegiatan konferensi pada saat pengajuan bantuan pendanaan;
5. Pengajuan bantuan pendanaan dan insentif ditujukan kepada Wakil Dekan 2 FS
(diketahui oleh Dosen Pembimbing/Koorprodi/Ketua Jurusan, dan disetujui oleh
Wakil Dekan 3 FS);
6. Bantuan pendanaan dan insentif dicairkan setelah mahasiswa mengunggah luaran
yang diperolehnya ke SIMAWA.
22 Februari 2021
Dekan,

Tembusan:
1. Para Wakil Dekan FS
2. Para Ketua Jurusan FS
3. Para Sekretaris Jurusan FS
4. Para Koordinator Program Studi FS
5. Koordinator Bagian Tata Usaha FS
6. Para Sub Koordinator Subbag FS
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