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Informasi umum

• Skema ini hanya untuk rework artikel prosiding konferensi

• Yang berhak menggunakan fasilitas ini adalah dosen FEB 
UNAIR (studi/non-studi) yang telah memiliki bimbingan

• Sumber rework adalah dari skripsi/tesis yang belum 
dipublikasikan

• 1 dosen memiliki alokasi 2-3 artikel untuk dirework

• 1 dosen diharuskan memilih 1 asisten peneliti (AP) boleh 
mahasiswa/alumni

• Waktu pengerjaan 1-2 minggu per artikel



Rework 
(oleh dosen & AP)

Terjemah 
(oleh 3P/Dosen)

Proofread

(oleh 3P)

Submission 
(oleh Dosen & AP)

ALUR 
KERJA 
REWORK



Peran Dosen

•Supervisi rework

•Review hasil translate dan proofread

•Supervisi submission



Peran Asisten Peneliti (AP)

•Membantu rework artikel dengan supervisi dosen 
(pemilik artikel)

•Mendaftarkan artikel di database 3P

•Menjadi jembatan komunikasi antara 3P dan Dosen

•Membantu dosen dalam proses submit artikel ke 
konferensi yang dituju (dengan pendampingan dari 
3P, jika diperlukan)



Panduan penulisan artikel untuk Dosen dan 
Asisten Peneliti

• Font: Times new roman

• Font size: 12

• Spasi: 1

• Artikel ditulis antara 2500-3500 kata (tanpa referensi)

• Disesuaikan dengan gaya selingkung artikel pada konferensi 
yang dituju

• Referensi dikumpulkan dalam file terpisah



Proses dan waktu kerja rework

No Kegiatan Tanggal

1 Dosen menginformasikan nama, nomor hp 
asisten peneliti (AP) dan 2-3 judul skripsi 
yang akan dirework ke 3P (via WA / email)

2-4 April 2018

2 Koordinasi 3P dengan AP 5-6 April 2018

3 Proses rework 1 artikel pertama 7-17 April 2018

4 Pengumpulan 1 artikel rework pertama 17 April 2018

5 Proses rework 2 artikel kedua 18 April-2 Mei 2018

6 Pengumpulan 2 artikel kedua 2 Mei 2018



Pendanaan per artikel rework

Asisten peneliti: Rp. 300.000,-
Dosen: Rp. 450.000,-
•Dicairkan setelah artikel selesai dirework



Translate

•Dilakukan oleh 3P dengan 2 alternatif mekanisme:
•Melalui jasa pihak ke-3
•Melalui mahasiswa FEB dengan kriteria TOEFL di 

atas 550
• Estimasi waktu pengerjaan per artikel 1-2 minggu
•Dosen yang diperkenankan men-translate sendiri 

adalah dosen yang memiliki SCOPUS ID, dengan biaya 
translate sebesar Rp. 700.000 per artikel



Proofread

•Dilakukan oleh 3P dengan menggunakan jasa pihak 
ke 3 (native), diantaranya:
• Proofers
• Proofmyessay
• Ted (University of Queensland’s recommendation)
• Gemma Brown (University of Queensland’s 

recommendation)

•Estimasi waktu pengerjaan per artikel 1-2 minggu



Kontak 3P

Whatsapp: +6281331320898
Email: penelitian@feb.unair.ac.id
Aktif saat jam kerja 

www.ppp.feb.unair.ac.id

mailto:penelitian@feb.unair.ac.id


Beberapa konferensi di Indonesia (2018) yang 
direncanakan terindeks SCOPUS

•GCBME 2018, Bandung 
(http://bme.conference.upi.edu/2018)

•ICIEBP 2018, Surabaya

•APAEA 2018, Bali

•AICEB 2018, Bali


