LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsyiah menyediakan bantuan insentif biaya submit
(submission fee) artikel pada jurnal internasional bereputasi, yaitu terindek scopus, atau web of science,
dan pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 dan Sinta 2). Bantuan insentif ini diharapkan dapat
membantu para dosen/peneliti mempublikasikan hasil penelitian mereka secara luas di level nasional
dan internasional. Selain itu, bantuan insentif juga diharapkan akan mempercepat para dosen/peneliti
Unsyiah memenuhi persyaratan promosi ke jenjang jabatan fungsional profesor. Untuk
mempublikasikan artikelnya di jurnal, sebagian besar para dosen/peneliti terkendala dengan mahalnya
biaya submit atau biaya publikasi. Atas dasar itulah, bantuan insentif biaya submit artikel di jurnal
internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi bagi dosen/peneliti Unsyiah diberikan.
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TUJUAN YANG DIHARAPKAN
Pemberian bantuan insentif biaya submit artikel pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional
terakreditasi dimaksudkan untuk membantu dosen/peneliti Unsyiah meningkatkan kuantitas dan
kualitas publikasi ilmiah, memperluas diseminasi hasil penelitian, meningkatkan reputasi dan jejaring
dosen/peneliti Unsyiah di level nasioal dan internasional serta mempercepat para dosen/peneliti
Unsyiah memenuhi persyaratan promosi ke jenjang jabatan fungsional profesor.

LUARAN
Meningkatnya mutu dan jumlah publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan/atau jurnal nasional
terakreditasi.

BESARAN BANTUAN INSENTIF
Besaran bantuan insentif biaya submit artikel di jurnal internasional bereputasi, dan/atau jurnal nasional
terakreditasi akan disesuaikan dengan jumlah usulan yang masuk dan ketersediaan dana.

PERSYARATAN/KETENTUAN
1. Program bantuan insentif biaya submit ini terbuka bagi semua dosen/peneliti Unsyiah aktif, dan
memiliki NIDN.
2. Artikel yang disubmit telah mendapat surat pernyataan diterima (Acceptance Letter) pada jurnal
internasional terindek scopus atau web of science, jurnal nasional terakreditsi Ristekdikti (sinta 1
dan 2) pada periode Oktober 2019 sampai September 2020. Bantuan insentif biaya submit tidak
berlaku untuk artikel yang disubmit ke prosiding.
3. Insentif diberikan untuk submit artikel (full length paper) hasil penelitian dan review paper yang
memenuhi unsur standar artikel ilmiah jurnal yaitu memiliki judul, abstrak, pendahuluan,
metodelogi, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan daftar pustaka; atau judul, abstrak, pendahuluan,
review literatur (atau kombinasi pendahuluan dan review literatur), metode, hasil, diskusi (atau
kombinasi hasil dan diskusi), kesimpulan, dan daftar pustaka.
4. Insentif submit artikel tidak dapat diberikan untuk jenis tulisan editorial note, short
communication, dan bentuk lain yang tidak memenuhi kaedah seperti disebutkan pada poin 3.
5. Pengusul adalah penulis pertama artikel, dan/atau penulis korespondensi. Jika pengusul adalah
penulis korrespondensi maka wajib melampirkan bukti komunikasi pemrosesan artikel antara
penulis korespondensi dengan editor jurnal.
TATA CARA PENGUSULAN
1. Pengusulan dapat dilakukan lebih dari satu judul. Setiap judul harus diusulkan secara terpisah.
Pengusul bantuan insentif biaya submit (submission fee) artikel harus menyerahkan dokumendokumen dengan susunan sebagai berikut:
a) Cover usulan berwarna BIRU (format terlampir).
b) Permohonan bantuan insentif biaya submit (submission fee) artikel di jurnal internasional
bereputasi, prosiding terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi harus dilengkapi
dengan Surat Pengantar dari pimpinan fakultas (format terlampir).
c) Surat pernyataan diterima (Acceptance Letter)
d) Artikel yang sudah diterima untuk diterbitkan di jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal
jurnal nasional terakreditasi (Sinta 1 dan 2).
e) Pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 6.000,- dan ditandatangani oleh pengusul serta diketahui
oleh pimpinan fakultas yang memuat pernyataan antara lain:
 Artikel yang akan diterbitkan bebas plagiarisme;
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2.
3.
4.
5.

 Tidak menerima pembiayaan ganda; dan
 Bagi pengusul yang mendapatkan bantuan insentif ini diwajibkan untuk mengunggah dan
menyertakan tautan (link) artikel yang telah dipublikasikan tersebut di aplikasi RP2U
Unsyiah pada alamat www.rp2u.unsyiah.ac.id.
f) Permintaan membayar biaya publikasi (invoice) dari editor jurnal dan bukti pembayaran yang
berlaku.
g) Biodata lengkap (format terlampir).
Pengusul harus mengajukan usulan lengkap sesuai panduan.
Berkas usulan digital dalam format PDF di upload saat usulan secara online ke
simppm.unsyiah.ac.id.
Berkas versi cetak/hardcopy 1 (satu) eksemplar diserahkan ke LPPM Unsyiah.
Review dilakukan secara online. Usulan yang tidak ditemukan softfilenya di SIMPPM tidak
akan diperiksa dan secara otomatis dinyatakan gagal.

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF
1. Berkas usulan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan tidak akan diproses.
2. Usulan akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan.
3. Hasil seleksi akan diumumkan melalui laman website http://lppm.unsyiah.ac.id/.

JADUAL PENGUSULAN
Usulan bantuan insentif biaya submit (submission fee) artikel di jurnal internasional terindek scopus,
dan/atau jurnal nasional terakreditasi ini dapat diajukan 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.

Banda Aceh, 4 Februari 2020
Ketua LPPM,
dto
Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech
NIP. 19701008 199403 1 002

Panduan Bantuan Insentif Biaya Submit (Submission Fee) Artikel Tahun 2020 | LPPM

Unsyiah h-3

HALAMAN COVER

PROPOSAL

BANTUAN INSENTIF BIAYA SUBMIT (SUBMISSION FEE)
DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
DAN/ATAU JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

BATCH …

Nama Lengkap Pengusul
NIP.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2020
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LEMBAR PENGESAHAN
BANTUAN INSENTIF BIAYA SUBMIT (SUBMISSION FEE) ARTIKEL
DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
DAN/ATAU JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
1. Identitas Berkala Ilmiah*
a) Nama Lengkap Jurnal/Prosiding
b) Nama Singkatan Jurnal/Prosiding**
c) ISSN
d) Cakupan Bidang Ilmu
e) Alamat Redaksi
f) Penerbit
g) Tanggal/bulan/tahun diterbitkan
h) Nilai SJR Scopus**
i) Nilai Impact Factor**
j) Alamat Website Jurnal/Prosiding

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2. Identitas Pengusul*
a) Nama Lengkap
b) NIP/Gol/Fungsional
c) Tempat/Tanggal Lahir
d) Disiplin Ilmu
e) Fakultas/Jurusan/Program Studi
f) Alamat Kantor
g) Nomor Telepon/HP
h) Email Domain Unsyiah

:
:
:
:
:
:
:
:

3. Lampiran fotokopi artikel, sampul depan jurnal/prosiding, halaman identitas dan daftar dewan
redaksi serta gambaran umum jurnal/prosiding yang memuat artikel terkait dan petunjuk penulisan
serta informasi tentang pengindeksian.
Banda Aceh, tanggal, bulan, tahun
Pengusul
Mengetahui,
Dekan Fakultas …................
Universitas Syiah Kuala

(Nama Lengkap Dekan)
NIP.

(Nama Lengkap Pengusul)
NIP.

*

Bagian ini wajib diisi lengkap/tidak boleh ada yang kosong
**Jika tidak tersedia agar ditulis N/A
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LAMPIRAN 1
FORMAT BIODATA
PENGUSUL BANTUAN INSENTIF BIAYA SUBMIT (SUBMISSION FEE) ARTIKEL DI
JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
DAN/ATAU JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2020
BIODATA PENGUSUL
1. IDENTITAS
Nama
NIDN
Jabatan Fungsional
Bidang Ilmu
Jenis Kelamin
Tempat/Tanggal Lahir
Fakultas/Program Studi
Alamat Kantor
Nomor Telepon/Hp
Tahun Terbit
Alamat Rumah
Alamat Surel

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2. RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1

S-2

S-3

3. PENGALAMAN PENELITIAN (5 tahun terakhir, bukan penelitian tugas akhir)
No Tahun
Judul Penelitian
Sumber
Jumlah (Rp)

4. PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL/PROSIDING TERINDEKS (5 tahun terakhir)
No Tahun
Judul
Nama Jurnal/Prosiding Vol(No): Hal

5. PENGALAMAN MENDAPATKAN HKI (5 tahun terakhir)
No

Tahun

Judul/Tema HKI

Jenis HKI*

Status (Terdaftar/Nomor
P/ID Granted)
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6. PENGALAMAN MENDAPATKAN LUARAN PENELITIAN LAINNYA (5 tahun terakhir)
No

Judul Luaran

Jenis Luaran

Tahun Perolehan

Deskripsi Singkat

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian
dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
pengajuan bantuan insentif biaya submit (submission fee) artikel di jurnal internasional bereputasi,
prosiding terindeks scopus, dan/atau jurnal nasional terakreditasi Universitas Syiah Kuala tahun 2020.

Banda Aceh, tanggal, bulan, tahun
Pengusul,

(Nama Lengkap Pengusul)
NIP.
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