1. LATAR BELAKANG
Ditengah pesatnya serbuan media informasi berbasis online, media massa mainstraim yang
berciri khas dicetak dalam oplah terukur dengan pangsa pasar tetapnya terus eksis sehingga dapat
bertahan di masa teknologi informasi saat ini. Jenis media ini dikonsumsi oleh tidak saja peminat
yang tidak mendapatkan fasilitas teknologi informasi, namun juga masyarakat lainnya bahkan
tetap dijadikan sasaran publikasi informasi oleh kalangan pemerintah. Salah satu sebab utama
adalah tersedianya kejelasan lokasi produksi dan tim editor yang dapat menyaring informasi yang
akan dipublikasikan, sehingga nilai validitas berita pada media massa cetak nasional lebih baik
dibanding dengan media informasi berbasis online.
Seorang dosen dapat mengungkapkan gagasan, ide, dan pikirannya pada media massa cetak
nasional sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat umum dapat mengetahui buah fikiran
yang ingin disampaikan dan diharapkan masyarakat pembaca dapat menyetujui gagasan yang
diberikan. Opini pada dasarnya bukanlah sebuah fakta, namun demikian sebagai seorang
akademisi, opini yang disampaikan pada sebuah media massa cetak nasional haruslah dapat
dipertanggungjawabkan sebagai tulisan ilmiah, dibanding hanya sebagai sebuah asumsi tanpa
data.
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2. TUJUAN
Mendorong dan meningkatkan minat para dosen peneliti di Universitas Syiah Kuala untuk
menyampaikan gagasan, ide, dan pikiranya pada media massa nasional yang memiliki sasaran
pembaca berupa masyarakat luas dengan berbagai kalangan tingkat pendidikan dan pemahaman.
3. JUMLAH INSENTIF
Jumlah insentif penerbitan opini pada media massa cetak nasional akan disesuaikan dengan
jumlah anggaran yang tersedia dan proposal yang masuk. Insentif ini dikenakan pajak sesuai
ketentuan yang berlaku.
4. KATEGORI INSENTIF
Kategori 1: Media massa cetak nasional (Republika, Kompas, Harian Merdeka, dll)
Kategori 2: Majalah profesi
5. MEKANISME EVALUASI
Persyaratan:
a. Pengusul adalah dosen Universitas Syiah Kuala yang telah memiliki Nomor Induk Dosen
Nasional (NIDN)
b. Opini merupakan hasil karya orisinil Dosen Universitas Syiah Kuala yang bebas dari plagiasi.
Pengusul bertanggung jawab mutlak terhadap keaslian opini yang diajukan untuk
mendapatkan insentif.
c. Opini yang diusulkan belum mendapatkan insentif ini pada tahun sebelumnya.
d. Opini yang diusulkan serta keseluruhan informasi yang tersaji telah diterbitkan pada media
massa cetak nasional.
e. Pengusul adalah penulis tunggal.
f. Universitas Syiah Kuala harus ditulis dengan jelas sebagai afiliasi dari penulis.
g. Pengusul yang mengusulkan lebih dari 1 opini dan/atau kategori, jika dinyatakan layak
mendapatkan insentif, jumlah usulan yang diberi insentif tergantung jumlah usulan yang
masuk dan dana yang tersedia.
h. Pengusul harus mengajukan usulan lengkap Insentif Opini sesuai panduan.
i. 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.
j. Usulan dilakukan secara online via simppm.unsyiah.ac.id.
k. Review akan dilakukan secara online. Soft proposal yang tidak ditemukan pada SIMPPN
hingga saat evaluasi dilakukan, tidak akan diperiksa dan dapat dinyatakan gagal
administrasi.
Kriteria Penilaian:
a. Opini harus diterbitkan mada media massa cetak yang diakui secara nasional yang memiliki
oplah besar.
b. Opini yang diterbitkan pada media massa cetak dengan ruang lingkup terbatas tidak akan
diakui.
c. Pengusul adalah penulis asli dan bukan merupakan tulisan terjemahan.
6. JADUAL PENGUSULAN
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Usulan insentif opini 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 opini di combine dalam satu file PDF, serta dipersiapkan versi cetaknya dengan
susunan sebagai berikut:
a. Halaman sampul depan, lembar pengesahan, biodata pengusul, tulisan.
b. Print out bukti tulisan yang diterbitkan pada media massa cetak nasional.
c. Print out bukti tulisan telah di upload di repositori Unsyiah pada www.rp2u.unsyiah.ac.id
Berkas usulan disiapkan dengan sampul warna abu-abu.
PDF softfile di upload ke simppm.unsyiah.ac.id. Sementara versi cetak atau hardcopy 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 OPINI PADA
MEDIA MASSA CETAK NASIONAL
BATCH …

Nama Lengkap Pengusul
NIP

UNIVERSITAS SYIAH KUALA
BANDA ACEH
2020
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Lembar Pengesahan
Program Insentif Opini Pada
Media Massa Cetak Nasional
1. Identitas Media Massa*
a) Nama Mas Media
b) Lokasi produksi
c) ISSN
d) Cakupan Berita
e) Alamat Redaksi
f) Penerbit
g) Tgl/Bln/Thn Diterbitkan
h) Alamat URL

:
:
:
:
:
:
:
:

2. 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

:
:
:
:
:
:
:
:

3. Lampiran opini, bukti cetakan, dan daftar dewan redaksi.
Mengetahui,
Dekan Fakultas .......................
Universitas Syiah Kuala
(Nama lengkap
NIP.
*

)

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

(Nama lengkap pengusul)
NIP.

Bagian ini wajib diisi lengkap/tidak boleh ada yang kosong

Panduan Proposal Bantuan OPINI tahun 2020 | LPPM

Unsyiah | 5

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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