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STANDAR BIAYA BANTUAN HAKI/ PUBLIKASI KARYA ILMIAH PADA KONFERENSI SEMINAR DAN JURNAL TAHUN 2019 

POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN 

NO JENIS BANTUAN SYARAT KOMPONEN PEMBIAYAAN 

1. 

 

 

 

 

Publikasi Seminar 

Internasional Luar Negeri 

1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan; (b) bukti undangan seminar/ LOA sebagai pemakalah oral; 
dan (c) copy full artikel (bukan abstrak). 

3. Sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi 
bidang ilmu, kementerian atau lembaga pendidikan/penelitian 

4. Seminar diselenggarakan/  bekerjasama dengan publisher yang terindeks 
database internasional Scopus/ ISI Thomson Reuters/ Sciencedirect , 
antara lain: AIP, IOP, IEEE, Atlantis Press, CRC Press, Trans Tech dll.  

5. Pengajuan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum pelaksanaan seminar. 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 12.500.000 (Lump 

sum) 

 Bukti  berupa boarding pass, kwitansi 

pembayaran konstribusi,  sertifikat dan 

lembar SPPD  harus di laporkan ke P3M 

sebagai bentuk laporan. 

2 Seminar Internasional 1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan; (b) bukti undangan seminar/ LOA sebagai pemakalah oral; 
dan (c) copy full artikel. 

3. Sesuai dengan bidang kajian keilmuan dan diselenggarakan oleh asosiasi 
bidang ilmu, kementerian atau lembaga pendidikan/penelitian 

4. Seminar diselenggarakan/  bekerjasama dengan publisher yang terindeks 
database internasional Scopus/ ISI Thomson Reuters/ Sciencedirect , 
antara lain: AIP, IOP, IEEE, Atlantis Press, CRC Press, Trans Tech dll.  

5. Pengajuan selambat-lambatnya 2  minggu  sebelum pelaksanaan 
seminar. 

 

Seminar Internasional Konsorsium Politeknik 

Negeri (https://icast.politeknik.or.id) 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 6.500.000 (Lump sum) 

Seminar Internasional Kategori A 

[ Seminar Internasional yang dilaksanakan di 
area luar Kalimantan] 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 5.500.000 (Lump sum) 

Seminar Internasional Kategori B 

[ Seminar Internasional yang dilaksanakan di 
Kalimantan ] 

 Bantuan kontribusi, transport, dan 

akomodasi sebesar Rp. 3.500.000 (Lump 

https://icast.politeknik.or.id/


sum) 

Bukti  berupa boarding pass, kwitansi 

pembayaran konstribusi,  sertifikat dan lembar 

SPPD  harus serahkan ke P3M sebagai bentuk 

laporan. 

3 Publikasi Seminar Nasional   1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan; (b) bukti undangan seminar/ LOA sebagai pemakalah oral; 
dan (c) copy artikel. 

3. Seminar diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berakreditasi 
A, konsorsium poltek negeri, kemeterian pusat, lembaga profesi, 
asosiasi dll  dan memenuhi kriteria seminar nasional standar Dikti  

4. Sesuai dengan bidang kajian keilmuan  
5. Pengajuan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan seminar. 

Publikasi Seminar Nasional   Konsorsium 

Politeknik Negeri (http://sentrinov.org/ ) 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 4.500.000 (Lump sum) 

Seminar Nasional Kategori A 

[ Seminar Nasional yang dilaksanakan di area 
pulau Jawa, Bali, Lombok  dan Sumatra ] 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 4.000.000 (Lump sum) 

Seminar Nasional  Kategori B 

[Seminar Nasional yang diselenggarakan di area 
pulau Sulawesi ] 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 3.500.000 (Lump sum) 

Seminar Nasional  Kategori C 
[Seminar Nas yang diselenggarakan di area 
Kalimantan ] 

 Bantuan Kontribusi , Tiket Pesawat , Hotel 

dan taksi sebesar Rp. 1.500.000 (Lump sum) 

 Bukti  berupa boarding pass, kwitansi 

pembayaran konstribusi,  sertifikat dan 

lembar SPPD  harus serahkan ke P3M 

sebagai bentuk laporan 

http://sentrinov.org/
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Publikasi Jurnal Nasional 

Terakreditasi SINTA 1 dan 2 

1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan; (b) bukti terbitan publikasi yang dapat dilacak scara online, (c) 
bukti status akreditasi. 

3. Jurnal diterbitkan oleh asosiasi bidang ilmu/ profesi keilmuan/ lembaga 
pendidikan/ penelitian bereputasi. 

4. Jurnal nasional terakeditasi yang menjadi sasaran publikasi karya ilmiah 
memiliki masa akreditasi yang masih aktif, dibuktikan dengan nomor SK 
akreditasi. 

5. Belum diajukan pada sumber dana pemerintah. 

Bantuan Kontribusi Rp. 2.000.000 

5 Publikasi Jurnal Nasional 

Terindeks DOAJ/ Jurnal 

Klaster SINTA 3 

1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan; (b) bukti terbitan publikasi yang dapat dilacak scara online, (c) 
bukti status akreditasi. 

3. Jurnal diterbitkan oleh asosiasi bidang ilmu/ profesi keilmuan/ lembaga 
pendidikan/ penelitian bereputasi. 

4. Jurnal nasional terindeks DOAJ dapat di lacak di website https://doaj.org/ 
dan di laman SINTA Kemenristek Dikti. 

5. Belum pernah diajukan pada sumber dana pemerintah. 

Bantuan Kontribusi Rp. 1.500.000 

6 Publikasi Jurnal Internasional 

Tidak Terindeks Database 

Bereputasi 

1. Permohonan disampaikan ke Direktur Poltekba, u.p.  Ka P3M Poltekba. 
2. Melampirkan (a) surat permohonan sesuai template yang sudah 

disediakan (b) bukti terbitan publikasi yang dapat dilacak scara online  
3. Diterbitkan oleh asosiasi bidang ilmu/profesi keilmuan/institusi dengan 

reputasi internasional 
4. Jurnal terindeks database level menengah (DOAJ, REPEC. ERIC, PubMed, 

EBSCO, Web of Science (AHCI,  ESCI), Copernicus, dan yang setara.  
5. Berkala maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit 

yang diduga predatory journals (rujukan pada laman 
www.scholarlyoa.com atau tim PAK Kemristekdikti) 

6. Memenuhi syarat minimal dalam hal diversity of authors, khususnya pada 
edisi atau nomor berkala yang memuat artikel pengusul (asal penulis 
paling tidak dari 2 negara yang berbeda) 
 

Bantuan  Kontribusi Rp. 3.000.000 

 

 

https://doaj.org/



