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Kepada Yth :
1. Dekan
2. Ketua Program Sarjana
Di Lingkungan Universitas Brawijaya
Malang
Sehubungan dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang
Wajib Publikasi Ilmiah Bagi S1/S2/S3 dan berdasarkan hasil evaluasi implementasi Surat
Edaran Rektor No.: 1138/UN.10/LL/2012, tanggal 6 Maret 2012 terkait Publikasi Internasional
Karya Ilmiah Dosen serta Rapat Koordinasi antara Rektor, Pembantu Rektor I, Direktur
PPSUB, dan Tim PPIKID tanggal 15 Juni 2012, maka bersama ini disampaikan beberapa hal
terkait publikasi ilmiah dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana di lingkungan Universitas
Brawijaya sebagai berikut:
1. Seminar Internasional
- Bahwa berkaitan dengan klausul yang tercantum pada butir (I.8.i) Surat Edaran Rektor
No.: 1138/UN.10/LL/2012 yang berbunyi ”Dosen bersangkutan (pengusul dana bantuan
seminar internasional) harus lulus evaluasi/seleksi uji presentasi tentang materi dan
kemampuan presentasi yang dinilai oleh tim yang ditugaskan oleh Rektor, dilaksanakan
di fakultas atau di gedung rektorat secara terbuka yang bisa diikuti oleh dosen yang lain”,
maka sebagai alternatif syarat pengajuan dana bantuan seminar international, dosen
pengusul wajib melampirkan sertifikat TOEIC yang diselenggarakan oleh UB (bertempat
di gedung Inkubator Bisnis (INBIS) Universitas Brawijaya) dengan skor minimal 500, di
samping beberapa persyaratan lain yang tercantum pada Surat Edaran Rektor No. :
1138/UN.10/LL/2012 butir (I.8) dan butir (III.2).
- Sebelum menyetujui berkas usulan, diharap Dekan mengecheck kelengkapan berkas
persyaratan tersebut.
- Apabila skor TOEIC kurang dari 500, maka persyaratan pada butir (I.8.i) Surat Edaran
Rektor No : 1138/UN.10/LL/2012 akan tetap diberlakukan.
2. Publikasi artikel oleh mahasiswa Program Pascasarjana dan dosen
Bahwa untuk mengontrol dan menigkatkan kualitas publikasi artikel ilmiah oleh mahasiswa
Program Pascasarjana dan dosen Universitas Brawijaya maka:
- Akan dibentuk tim konsultansi artikel ilmiah di tiap-tiap Fakultas/Program
Pascasarjana/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Brawijaya yang
ditugaskan oleh Rektor untuk membantu mengoreksi dan memberikan masukan
terhadap artikel ilmiah yang akan dipublikasikan oleh dosen atau mahasiswa atas
permintaan/saran dosen pembimbing.
- Semua
dosen
pembimbing
mahasiswa
Program
Pascasarjana
wajib
memeriksa/mengoreksi dan menyetujui artikel yang akan dipublikasikan oleh mahasiswa
bimbingannya.
- Sesuai dengan Surat Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 maka publikasi artikel merupakan
syarat kelulusan mahasiswa (yudicium) dan berlaku bagi mahasiswa yang lulus setelah
bulan Agustus 2012.
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3. Proses penanganan usulan dana bantuan seminar internasional dan jurnal
internasional.
Bahwa untuk mempercepat proses penanganan usulan dana bantuan seminar
internasional dan jurnal internasional maka dilaksanakan sesuai dengan tahapan prosedur
sebagai berikut:
- Dosen mengajukan permohonan ke Rektor melalui fakultas atau diketahui Dekan.
- Rektor mendesposisi berkas ke Pembantu Rektor II.
- Pembantu Rektor II melanjutkan disposisi ke tim PPIKID
- Tim PPKID melakukan penilaian dan verifikasi kelayakan berkas usulan (maksimal 5
hari kerja), lalu menyerahkan hasil verifikasi tersebut ke Kepala Biro Administrasi
Keuangan.
- Dengan mempertimbangkan hasil penilaian/verifikasi dari Tim PPIKID, Kepala Biro
Administrasi Keuangan melakukan pembayaran dana kepada dosen pengusul, paling
lama 5 hari kerja.
Sehubungan dengan hal tersebut maka implementasi Surat Edaran Rektor No.:
1138/UN.10/LL/2012 tanggal 6 Maret 2012 disesuaikan dengan surat edaran ini dan dimulai 1
(satu) bulan setelah terbitnya surat edaran ini.
Demikian harap diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya
disampaikan terima kasih.
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