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Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi maupun sitasi IPB melalui publikasi di jurnal 
internasional bereputasi, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) akan 
menyelenggarakan program PubliCamp 2019. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi dosen 

IPB dalam menyelesaikan draft artikel ilmiahnya melalui kegiatan intensif selama 4 hari. Adapun 
panduan program PubliCamp 2019 diuraikan pada lampiran. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu bersedia menyebarluaskan informasi ini 
kepada dosen di lingkungan Fakultas/Sekolah/Departemen yang Bapak/Ibu pimpin agar program ini 
dapat dimanfaatkan seluas-luasnya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Ilham 
(089605499758). 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
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PANDUAN KEGIATAN PUBLICAMP 2019 

1. Latar Belakang 

Institut Pertanian Bogor memi liki target untuk masuk dalam jajaran 500 perguruan tinggi (PT) di dunia 
dalam rangka meningkatkan reputasi dan visibility-nya. Salah satu Lembaga pemeringkatan PT yang 
sudah diaku i di dunia yaitu QS-rangking dan THE. Salah satu yang menjadi kriteria penilaian dalam 
sistem perangkingan ini yaitu jumlah publikasi dan sitasinya dalam jurnal intemasional bereputasi. 
Selain itu pula ukuran kecemerlangan dalam riset dan dampak riset (sitasi) secara kuantitatif dihitung 
berdasarkan pada jumlah publikasi dan visibilitas publikasi tersebut di dalam database bibliografi. 
Pemenuhan ukuran ini, kemudian, akan memerlukan upaya-upaya yang menargetkan peningkatan 
jumlah publikasi dalamjurnal internasional bereputasi maupun tipe publikasi lainnya. 

Oleh karena dalam rangka mencapai peringkat 500 dunia tersebut, IPB terus melakukan upaya untuk 
dapat meningkatkanjumlah publikasi dan s itasi per artikel yang dihasilkan oleh para dosen IPB. Dalam 
rangka meningkatkan jumlah publikasi ilmiah serta dampak yang akan diberikan yaitu jumlah sitasi, 
Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS) IPB bermaksud menyelenggarakan kegiatan 
PubliCamp di tahun anggaran 2019 ini. Kegiatan bertujuan untuk merespon kebutuhan para dosen yang 
seringkali mengalami hambatan dalam melakukan publikasi karena tingginya beban kerja akademik 
dan administrasi di kampus. Oleh karena itu, PubliCamp ini diselenggarakan untuk memfasilitasi para 
dosen untuk menyelesaikan manuskrip yang telah disiapkan. Harapannya kegiatan ini dapat 
memberikan output artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal-jurnal bereputasi 
internasional/terindeks global. 

2. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan PubliCamp 2019 adalah memfas ilitasi dosen JPB untuk menyelesaikan draft 
artikel ilmiahnya untuk dapat dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. 

3. Manfaat 

Diharapkan dari program ini dapat meningkatkanjumlah publikasi maupun sitasi IPB melalui publikas i 
di jurnal internasional bereputasi dengan level (minimal Q3). 

4. Luaran 

Keluaran/output yang diharapkan disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan adalah: 

Artikel ilmiah hasil riset dosen TPB yang mengikuti kegiatan PubliCamp 
Bukti kirim (submit) artikel ilmiah ke jumal intemasional bereputasi (terindeks scopus) dengan 
level minimal Q3 
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5. Persyaratan Administrasi dan Ketentuan Selama Kegiatan 

Persyaratan: 

1. Peserta merupakan Dosen aktif fPB 
2. Mengirimkan draft artikel ilmiah ke panitia pelaksana 
3. Jurnal yang ditargetkan merupakan jurnal internas ional bereputasi ter indeks Scopus minimal Q3 
4. Berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PubliCamp 2019 
5. Peserta berkewajiban menyampaikan surat tugas dari fakultas/departemen, dikirimkan melalui 

email ke alamat: dpis@apps. ipb.ac.id (setelah pengumuman penerimaan peserta PubliCamp 2019) 
6. Peserta berkewajiban menyampaikan bukti submit jurnal, dikirimkan melalui email ke alamat: 

dpis@apps.ipb.ac.id (paling lambat I bulan sete lah kegiatan berakhir). 

Ketentuan: 

1. Panitia menyediakan fasilitas meliputi akomodasi pulang-pergi (PP) ke tempat kegiatan, konsumsi 
dan penginapan selama kegiatan 

2. Tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi 
3. Tidak diperkenankan membawa anggota keluarga selama kegiatan berlangsung. 

6. Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahapan mekanisme pelaksanaan kegiatan PubliCamp 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Direktorat Publikasi Ilmiah dan lnformasi Strategis (DPIS) melakukan sosialisasi melalui 
pemberitahuan resmi dan media sosial 

2. Dosen yang ingin menjadi peserta dapat melengkapi persyaratan administrasi (Poin 1-5) dengan 
mengisi form pendaftaran dan menggunggah manuskrip pada link: http://bit.ly/publicamp2019 

3. DPIS melaksanakan proses seleksi setelah penutupan proses pendaftaran 
4. DPIS mengumumkan hasil seleksi melalui website http://dpis.ipb.ac.id dan menghubungi peserta 

terpilih melalui email 
5. Peserta terpilih berkewajiban menyampaikan surat tugas dari fakultas/departemen, dikirimkan 

melalui email ke alamat: dpis@apps. ipb.ac.id 
6. Pelaksanaan kegiatan (mengacu pada rundown kegiatan) diawali dengan pemberangkatan peserta 

dari Kampus IPB Dramaga ke lokasi kegiatan 
7. Setelah kegiatan berakhir, peserta berkewajiban menyampaikan bukti submit jurnal, dikirimkan 

melalui emai l ke alamat: dpis@apps.ipb.ac.id (maksimall bulan setelah kegiatan berakhir). 

Jadwal Pendaftaran dan Seleksi 

Tahap Kagiatan Waktu 
Sosialisasi Kegiatan 22 Juli - 2 Agustus 2019 
Pendaftaran 22 Juli-15 Agustus 2019 
Proses Seleksi 16-17 Agustus 2019 
Pengumuman Seleksi 20 Agustus 20 19 
Pelaksanaan Kegiatan 27-31 Agustus 2019 
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7. Pelaksanaan Kegiatan 

Hari dan Tanggal : Selasa-Sabtu, 27-3 1 Agustus 2019 (4 Malam 5 Hari) 

Venue :The Michael Resorts, Kawasan Wisata Gunung Salak Endah Jalan Gunung Bunder 
Desa Cimudal, Gn . Sari, Pamijahan, Bogor, Jawa Barat 16810, Maps: 
https://goo.gl/maps/ I rvVg3ArCZnDj6v89 

Kegiatan Utama 

Finalisasi manuskrip jurnal (masing-masing peserta) 
Refreshment Teknik Penulisan Artikel Ilmiah 
Coaching Clinic dengan Reviewer 

Rundown Kegiatan : Akan disampaikan kepada peserta terpilih 
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8. Lampiran Format Surat Tugas PubliCamp 2019 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
NIP 
Jabatan 

Menugaskan kepada: 

Nama 
NTP 
Jabatan 

Kop Fakultas/Departemen 

SURATTUGAS 

(Nomor surat) 

Untuk menjadi peserta dalam kegiatan "PubliCamp 2019" yang diselenggarakan oleh Direktorat Publikasi 
Ilmiah dan Tnformasi Strategis (DPIS) TPB pada tanggal 27-31 Agustus 2019, bertempat di The Michael 
Resorts, Bogor. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Bogor, Agustus 2019 
Dekan/Kadep, 

(Nama Dekan/Kadep) 
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