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SK TERBARU

KATA PENGANTAR
Kegiatan penelitian, merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dosen
guna memenuhi salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang penelitian.
Kehadiran buku Panduan Insentif Publikasi Karya Ilmiah berupa Jurnal Ilmiah
diharapkan dapat memenuhi harapan bagi dosen dalam kegiatan publikasi penelitian
dan pengabdian masyarakat di Universitas Kadiri. Hal tersebut juga untuk memenuhi
tuntutan dari Kemenristekdikti terkait kewajiban publikasi hasil penelitian.
Buku panduan ini berisi gambaran umum tentang proses insentif publikasi
penelitian dan pengabdian masyarakat dosen pada jurnal dan prosiding, kriteria dan
persyaratan pengusulan, format laporan serta kelengkapan administrasi usul penelitian.
Panduan ini merupakan edisi kedua, dimana terdapat perubahan didalamanya, yaitu
susunan insentif yang lebih detail terkait jenis publikasinya. Selain itu pada edisi kedua
ini juga terdapat program khusus untuk menunjang publikasi terindeks Scopus. Pada Edisi
2 ini juga menjadi penggabung antara insentif publikasi jurnal & prosiding, dimana
sebelumnya terpisah. Dengan penggabungan ini, maka menghapus ketentuan Insentif
Publikasi Artikel Prosiding dengan nomor SK : 200/Sek/VIII/2019
Atas terbitnya buku panduan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan setinggi-tingginya kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah
berperan aktif sejak penyusunan rancangan panduan sampai dengan terbitnya Panduan
Insentif Publikasi Jurnal Penelitian Dosen. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat
bagi peningkatan produktifitas penelitian dosen dalam upaya secara bertahap memajukan
kegiatan penelitian di Universitas Kadiri.

Kediri, Juni 2021
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Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan
dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Kadiri

1. VISI DAN MISI LP3M UNIVERSITAS KADIRI
❖ Visi : “Pada tahun 2026 terwujudnya Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang
berkarakter, unggul dan kompetitif internasional.”.
❖ Misi : (1) Mengelola kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta
pengembangan iptek yang berbasis sistem teknologi informasi pada pelbagai
bidang ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Kadiri. (2) Mewujudkan
kerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik internal maupun
eksternal. (3). Mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat terarah
perolehan HKI. (4) Mendorong penyebarluasan hasil penelitian dan pengabdian
masyarakat serta pengembangan iptek untuk kesejahteraan masyarakat. (5)
Mendukung lembaga pemerintah dan swasta dalam menggali, memanfaatkan,
serta mengelola hasil penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan
iptek. (6) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk pengembangan proses pembelajaran.

2. LATAR BELAKANG
Penelitian sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib
dilakukan oleh Dosen. Pada masa sekarang, penelitian tidak hanya dilaksanakan sebagai
syarat menggugurkan kewajiban, atau hanya sebagai syarat pengajuan jabatan fungsional
akademis, namun juga perlu diperhatikan kualitasnya. Kualitas dari penelitian bisa dilihat
dari faktor penerbit, maupun dari kemanfaatannya.
Kemenristekdikti juga fokus terhadap kualitas penelitian dari Dosen setiap
universitas yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengeluarkan mekanisme indeks
bernama SINTA. Di dalam SINTA, terdapat metode penilaian yang akan memunculkan
peringkat masing-masing Dosen. Dari nilai setiap Dosen, akan diakumulasikan menjadi
nilai Universitas, sehingga kita bisa mengetahui posisi peringkat Universitas kita secara
Nasional.
Publikasi pada jurnal juga akan memberikan dampak nilai secara langsung kepada
organisasi, yaitu pada saat melakukan akredeitasi, Anugrah Kampus Unggulan, Laporan
Kinerja Penelitian, dan beberapa kegiatan lain yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti.
Dalam pengelolaan manajemen sumber daya manusia, insentif menjadi faktor
penting untuk meningkatkan kinerja karyawan. Untuk mendorong kinerja Dosen

Universitas Kadiri dalam melakukan publikasi ilmiah, maka perlunya diberikan insentif
bagi Dosen yang melakukan publikasi ilmiah.
Tahun 2016, Universitas Kadiri mulai memberikan kebijakan dana hibah internal
untuk pelaksanaan penelitian yaitu sebesar Rp. 2.500.000,-, meskipun penyerapan
dananya belum maksimal, namun antusias Dosen untuk melakukan penelitian terus
meningkat, bahkan untuk mengejar indeks Scopus sangat besar, namun terkadang hal
tersebut terkendala oleh sumber dana.
Kendala lain yang dihadapi dosen adalah proses birokrasi yang belum mempunyai
standar ketika melakukan permohonan bantuan insentif publikasi karya ilmiah. Dengan
adanya aturan/ prosedur yang baku terhadap insentif yang sesuai dengan jenis publikasi,
maka Dosen bisa lebih yakin dalam memilih jenis publikasi untuk karya ilmiahnya.

3. TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah & kualitas publikasi ilmiah
dosen dilingkungan Universitas Kadiri dalam bentuk jurnal.
3.2 Sasaran
Sasaran dari program ini adalah:
1. Meningkatkan kemampuan para dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian dan
pengabdian masyarakatnya dalam jurnal ilmiah yang bermutu.
2. Terciptanya transfer knowledge dari dosen yang sudah memiliki pengalaman publikasi
kepada dosen pemula.
3. Mendorong jumlah dosen yang terlibat untuk menulis artikel dalam jurnal ilmiah
bereputasi.

4. KATEGORI INSENTIF
4.1. Insentif Publikasi Jurnal Reguler (Tanpa Batasan Kuota)
Terhitung sejak buku panduan ini disahkan dengan Surat Keputusan Rektor,
besaran insentif untuk tiap artikel ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal terbagi
berdasarkan kualitas sebagai berikut :

Kualitas jurnal

Besaran

Jurnal Nasional Non Indeks SINTA Rp.

0,-

Jurnal Nasional Klaster SINTA 6

Rp.

250.000,-

Jurnal Nasional Klaster SINTA 5

Rp. 350.000,-

Jurnal Nasional Klaster SINTA 4

Rp.

Jurnal Nasional Klaster SINTA 3

Rp. 650.000,-

Jurnal Nasional Klaster SINTA 2

Rp. 1.000.000,-

Jurnal Nasional Klaster SINTA 1

Rp. 1.500.000,-

Jurnal Internasional Non Reputasi

Rp. 1.500.000,-

Jurnal Terindeks Web Of Science

Rp. 2.500.000,-

Jurnal Terindeks Scopus Q4

Rp. 3.000.000,-

Jurnal Terindeks Scopus Q3

Rp. 3.500.000,-

Jurnal Terindeks Scopus Q2

Rp. 4.000.000,-

Jurnal Terindeks Scopus Q1

Rp. 4.500.000,-

500.000,-

4.1.1. Syarat Pengusul
•

Insentif Publikasi khsusus bagi penelitian yang didanai secara pribadi, karena
bagi proposal yang lolos hibah Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Universitas
Kadiri, akan secara otomatis mendapatkan insentif publikasi.

•

Pengusul adalah Ketua/ penulis pertama (first author).

•

Minimal ada 2 (dua) author Universitas Kadiri (boleh sama/ berbeda fakultas)
yang memiliki akun SINTA.

•

Peneliti bertanggung jawab atas substansi isi dan bebas dari plagiat.

•

Pengusul boleh berstatus “Dosen Tugas Belajar”

4.1.2. Syarat Artikel
•

Publikasi artikel yang diajukan belum pernah mendapatkan hibah dari sumber
lainnya, misal hibah Simlitabmas/ pihak Swasta (double pembiayaan).

•

Pengusul harus menggunakan status afiliasi atas nama Universitas Kadiri.

•

Bukan termasuk jurnal predator.

•

Publikasi artikel yang diusulkan telah diterima pada jurnal ilmiah, dibuktikan
dengan file publish melalui URL OJS Jurnal.

•

Publikasi telah di update pada akun Google Schoolar dan akun SINTA.

4.2. Publikasi SCOPUS
4.2.1. Ketentuan Umum
•

Mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

•

Berlaku untuk 12 artikel pertama/ tahun, dengan pembagian :
FH

=2

FE

=2

FISIP = 1

FT

=2

FP

FIK

=4

=1

•

Setiap Dosen bisa mengajukan 1 kali/ tahun.

•

Program ini tidak bisa digabungkan/ ditambahkan dengan insentif publikasi
Reguler.

•

Periode Agustus – Juli, jika bulan Juni kuota belum diambil, bisa diambil
fakultas lainnya.

4.2.2. Syarat Pengusul
•

Sama dengan Sub Bab 4.1.1

4.2.3. Syarat Artikel
•

Sama dengan Sub Bab 4.1.2

•

Memiliki score Scimago Journal (SJR) minimal 0,1

•

Artikel harus dalam kondisi terindex pada Scopus ID.

•

Mengumpulkan dokumen Proposal Hibah & Laporan Hasil Penelitian (sama
dengan ketentuan hibah penelitian Universitas Kadiri).

•

Mengumpulkan bahan ajar, terkait integrasi dengan pendidikan.

4.3 Insentif Publikasi Prosiding.
Kualitas Prosiding
Prosiding Nasional
Prosiding Internasional Non Reputasi
Prosdiing Internasional Indeks Scopus
Prosdiing Internasional Indeks WOS / Thomson

Besaran
Rp. 500.000,Rp. 1.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 1.500.000,-

4.3.1. Syarat Pengusul
•

Sama dengan Sub Bab 4.1.1

4.3.2. Syarat Artikel
•

Sama dengan Sub Bab 4.1.2

•

Melampirkan sertifikat sebagai presenter pada prosiding tersebut

5. TATA CARA PENGUSULAN
DIAGRAM ALIR

AKTIVITAS
1. Dosen mengajukan insentif kepada

Start Permohonan

LP3M melalui formulir yang telah
disediakan & melampirkan bukti

Pengisian formulir
permohonan & berkas
pendukungnya

publikasi jurnal.
Dosen

2. LP3M

melakukan

pengecekan

terhadap hasil publikasi jurnal yang
diajukan.
Cek publikasi

LP3M

3. Jika ditolak maka, proses akan
terhenti.

DITOLAK

Disetujui :
Berita Acara

4. Jika diterima, maka LP3M akan
mengeluarkan berita acara review
publikasi jurnal.
5. Dosen pengusul membuat surat

Permohonan kepada
Rektor melalui Dekan

permohonan

yang

dilampirkan

berita acara, kepada Rektor melalui

BAKU

Dekan.
Pencairan Insentif
Publikasi

6. Setelah mendapatkan persetujuan
dari

SELESAI

Rektor,

proses

pencairan

insentif oleh BAKU
7. Proses selesai.

6. PENILAIAN
Penilaian/ review dilakukan oleh Tim LP3M, dimana penilaian berisi validasi
persyaratan/ ketentuan pengajuan insentif publikasi dari hasil publikasi. Artikel yang

lolos Hibah Penelitian/ Pengabdian Masyarakat Universitas Kadiri, akan secara otomatis
menerima berita acara insentif publikasi.

7. LAIN – LAIN
Ketentuan yang telah disebutkan dan dijelaskan pada Sub Bab diatas bersifat
fleksibel mengikuti perkembangan kondisi baik dari internal maupun eksternal perguruan
tinggi. Oleh sebab itu, diharapkan banyak masukan agar semakin sempurnanya peraturan
yang dibuat.

LAMPIRAN :

LAMPIRAN :

