1. LATAR BELAKANG
Pada dasarnya, diseminasi hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah tidak dapat dipisahkan
dari kegiatan penelitian secara keseluruhan. Salah satu cara mendiseminasikan hasil penelitian
adalah dengan mempublikasikan artikel ilmiah dalam terbitan berkala. Indikator kualitas artikel
ilmiah diantaranya dapat diukur berdasarkan kualitas dari terbitan berkala dimana artikel ilmiah
dipublikasikan. Dalam masyarakat kampus, diseminasi hasil penelitian dalam bentuk artikel
ilmiah yang ditelaah secara tertutup oleh mitra bestari merupakan kewajiban yang perlu terus
didorong, dan diberi penghargaan dalam bentuk insentif agar para dosen peneliti lebih bergairah
mempublikasikan hasil penelitiannya secara rutin dalam terbitan berkala ilmiah bertaraf
internasional dan nasional terakreditasi.
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2. TUJUAN
Mendorong dan meningkatkan minat para dosen peneliti di Universitas Syiah Kuala untuk
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam terbitan berkala bertaraf internasional, prosiding
internasional terindeks, dan dalam terbitan berkala nasional terakreditasi.
3. JUMLAH INSENTIF
Jumlah insentif penerbitan artikel ilmiah akan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia
dan proposal yang masuk. Insentif ini dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. KATEGORI INSENTIF
Kategori 1:
Kategori 2:
Kategori 3:
Katagori 4:

Jurnal internasional bereputasi terindek scopus atau web of science
Prosiding internasional yang terindek scopus atau web of science
Jurnal nasional terakreditasi DIKTI (Katagori Sinta 1 dan 2)
Hak kekayaan intelektual (HKI)

5. MEKANISME EVALUASI
Persyaratan:
a. Pengusul adalah dosen Universitas Syiah Kuala yang telah memiliki Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN)
b. Artikel ilmiah merupakan hasil karya Dosen Universitas Syiah Kuala yang telah terbit dalam
berkala ilmiah internasional bereputasi (terindek scopus), prosiding internasional terindeks
Scopus, dan/atau nasional terakreditasi Kemenristekdikti (Sinta 1 dan 2) pada periode
Oktober 2019 sampai September 2020
c. Artikel ilmiah yang diusulkan belum mendapatkan insentif ini pada tahun sebelumnya.
d. Artikel ilmiah yang diusulkan serta keseluruhan informasi yang tersaji secara online pada
website jurnal ditulis dalam Bahasa Inggris.
e. Artikel yang diusulkan sudah muncul online pada database scopus dan atau web of science
untuk katagori jurnal internasional dan sudah muncul online pada web jurnal bersangkutan
untuk jurnal terakreditasi nasional (Sinta 1 dan Sinta 2)
f. Insentif diberikan untuk artikel jurnal atau proseding (full length paper) hasil penelitian dan/atau
review paper yang memenuhi unsur standar artikel ilmiah jurnal yaitu memiliki judul, abstrak,
pendahuluan, metodelogi, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka, atau atau judul, abstrak,
pendahuluan, review literatur (atau kombinasi pendahuluan dan review literatur), metode, hasil,
diskusi (atau kombinasi hasil dan diskusi), kesimpulan, dan daftar pustaka.
g. Insentif publikasi artikel tidak dapat diberikan untuk jenis tulisan editorial note, short communication,
dan bentuk lain yang tidak memenuhi kaedah seperti disebutkan pada poin f.

h. Pengusul adalah penulis pertama, dan atau corresponding author yang secara jelas dinyatakan
pada artikel yang diusulkan. Jika penulis lebih dari satu orang dan semua email penulis
tercantum pada artikel, maka harus tersebut dengan jelas email yang menjadi corresponding author.

i. Jika pengusul adalah penulis korespondensi maka wajib melampirkan bukti komunikasi pemrosesan
artikel antara penulis korespondensi dengan editor jurnal

j. Universitas Syiah Kuala harus ditulis dengan jelas pada halaman pertama artikel ilmiah sebagai
afiliasi dari pengusul.
k. Pengusul yang mengusulkan lebih dari 1 judul dan/atau kategori, jika dinyatakan layak mendapatkan
insentif, jumlah usulan yang diberi insentif tergantung jumlah usulan yang masuk dan dana yang
tersedia.
l. Pengusul dalam status tugas belajar dapat mengajukan usulan.
m. Pengusul harus mengajukan usulan lengkap Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah sesuai panduan.
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n. Pengusul harus mengentri artikel ilmiah yang telah terbit ke Repositori Publikasi Unsyiah di alamat
http://www.rp2u.unsyiah.ac.id dan melampirkan bukti print-out bahwa artikel tersebut telah
tercatat dalam repositori.
o. Usulan dilakukan secara online via simppm.unsyiah.ac.id.
p. Review akan dilakukan secara online. Para pengusul harap memperhatikan kelengkapan
usulan yang diupload agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri saat proses
review.
Kriteria Penilaian:
a. Artikel jurnal internasional harus terindeks Scopus atau web of science
b. Artikel jurnal internasional atau prosiding konferensi internasional yang terindeks scopus
atau web of science namun masuk dalam kategori diragukan (questionable/predatory) tidak
memenuhi kriteria usulan
c. Artikel jurnal internasional atau prosiding konferensi internasional yang terindeks scopus
namun saat ini sudah dikeluarkan dari database scopus tidak memenuhi kriteria usulan
d. HKI yang didanai adalah usulan paten atau paten sederhana yang telah keluar nomor
pendaftaran atau granted, dan hak cipta berupa software, buku, atau sketsa arsitektur yang
dibuktikan dengan sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia.
e. Pengusul insentif HKI adalah ketua inventor.
6. JADUAL PENGUSULAN
Usulan insentif penerbitan artikel ilmiah 2020 ini harus diajukan secara online dan diserahnya
versi hardcopy yang disertai surat pengantar dekan fakultas sejak pengumuman ini
dikeluarkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 untuk Batch 1, dan tanggal 5 Juli s.d 30
September 2020 untuk Batch 2.
7. KETENTUAN LAINNYA
Usulan insentif jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding
terindek scopus di combine dalam satu file PDF, serta dipersiapkan versi cetaknya dengan
susunan sebagai berikut:
a. Halaman sampul depan, lembar pengesahan, biodata pengusul, artikel.
b. Daftar isi jurnal atau prosiding yang memuat artikel yang diusulkan.
c. Sampul judul publikasi, halaman identitas, daftar dewan redaksi, dan gambaran umum jurnal
atau prosiding.
d. Lembar yang menginformasikan tentang artikel yang diajukan terindeks Scopus dan/atau web
of science atau SK jurnal terakreditasi dari Kemenristek/BRIN untuk kategori artikel jurnal
nasional terakreditasi.
Sementara untuk usulan HKI, susunan usulan adalah sebagai berikut:
a. Halaman sampul depan, lembar pengesahan, dan biodata pengusul.
b. Deskripsi singkat tentang HKI yang diusulkan.
c. Lembar yang menyatakan bahwa HKI tersebut telah mendapatkan nomor pendaftaran atau
granted yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Berkas usulan masing-masing jenis insentif dibedakan dengan warna Halaman sampul depan
sebagai berikut:
 PUTIH untuk usulan kategori Jurnal Internasional bereputasi;
 MERAH untuk usulan kategori jurnal nasional terakreditasi;
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BIRU untuk usulan kategori prosiding internasional terindeks Scopus dan atau WoS, serta
HIJAU untuk usulan kategori HKI.

PDF softfile di upload ke simppm.unsyiah.ac.id. Sementara versi cetak atau hardcopy masingmasing 1 (satu) eksemplar diserahkan ke LPPM, gedung biro rektor sayap selatan lantai 2.
Usulan yang tidak ditemukan softfilenya di SIMPPM tidak akan diperiksa dan secara
otomatis dinyatakan gagal.

Darussalam, 4 Februari 2020
Ketua LPPM,
dto
Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
NIP. 19701008 199403 1 002
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PROPOSAL
INSENTIF ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI/
PROSIDING INTERNATIONAL TERINDEKS/JURNAL NASIONAL
TERAKREDITASI/HKI*
BATCH …

Nama Lengkap Pengusul
NIP

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2020

*Pilih sesuai usulan
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Lembar Pengesahan
Program Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah Pada
Jurnal Bereputasi Internasional/Prosiding Terindeks/Jurnal Terakreditasi/HKI
1. Identitas Berkala Ilmiah/Prosiding/HKI*
a) Nama Lengkap Jurnal/HKI :
:
b) Nama Singkatan Jurnal**
*
c) ISSN/Nomor Registrasi
:
d) Cakupan Bidang Ilmu
:
e) Alamat Redaksi
:
f) Penerbit
:
g) Tgl/Bln/Thn Diterbitkan
:
**
h) Nilai SJR Scopus
:
i) Nilai Impact Factor TR**
:
***
j) Nilai Akreditasi
:
k) Alamat URL
:
2. Identitas Penelitian
a) Nama Program
b) Nomor Kontrak
c) Lembaga Sumber Dana
d) Lembaga/Tempat Penelitian

:
:
:
:

3. Identitas Pengusul*
a) Nama Lengkap
b) NIP/Gol/Fungsional
c) Tempat/Tgl Lahir
d) Disiplin Ilmu
e) Fak/Jur/Program Studi
f) Alamat Kantor
g) Nomor HP
h) Email

:
:
:
:
:
:
:
:

4. Lampiran artikel, sampul depan berkala, halaman identitas, dan daftar dewan redaksi serta
gambaran umum berkala, daftar isi yang memuat artikel terkait dan petunjuk penulisan serta
informasi tentang pengindekan atau akreditasi yang masih berlalu.
Banda Aceh, ................................. 2020
Pengusul

Mengetahui,
Dekan Fakultas .......................
Universitas Syiah Kuala

(Nama lengkap
NIP.

)

(Nama lengkap pengusul)
NIP.

*

Bagian ini wajib diisi lengkap/tidak boleh ada yang kosong
Hanya untuk usulan kategori Jurnal Internasional/prosidingTerideks
***
Hanya untuk usulan kategori jurnal nasional terakreditasi
**
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BIODATA PENGUSUL

Nama
Alamat Korespondensi
HP
Email

:
:
:
:

Riwayat Pendidikan:
Jenjang

Tahun lulus

Perguruan Tinggi

Bidang Spesialisasi

Sarjana
Master
Doktor

Pengalaman Penelitian (3 tahun terakhir)
No.

Judul

Sponsor

Tahun

Posisi

Pengalaman Publikasi (3 tahun terakhir)
No.

Judul

Nama Jurnal dan Volume

Banda Aceh, .................................. 2020
Pengusul,

Nama Pengusul
NIP.
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