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KATA PENGANTAR 

 

Kegiatan  penelitian,  merupakan  salah satu kegiatan  yang harus dilakukan dosen 

guna memenuhi salah satu dari  Tri Dharma  Perguruan Tinggi, yaitu bidang penelitian.   

Dalam menjalankan penelitian tidak lepas dari kegiatan publikasi. Setiap program studi 

atau fakultas yang ada di lingkungan Universitas Kadiri didorong untuk memiliki 

pengelolaan jurnal yang berkualitas. 

Kehadiran buku Panduan Insentif Pengelolaan Jurnal Penelitian diharapkan  dapat  

memenuhi harapan  bagi  dosen  dalam kegiatan publikasi penelitian, dan meningkatkan 

nilai dari Universitas Kadiri. Buku panduan ini berisi gambaran umum tentang proses 

insentif pengelolaan jurnal penelitian, kriteria dan persyaratan pengusulan, format 

laporan serta kelengkapan administrasi usul penelitian. Panduan ini merupakan edisi yang 

pertama, diharapkan banyak masukan demi perbaikan yang membangun. 

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 Pengelolaan Jurnal Penelitian. Harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi 

peningkatan produktifitas dan kualitas pengelolaan secara bertahap memajukan kegiatan 

penelitian di Universitas Kadiri.  

 
 
 

 Kediri, Januari 2020 
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Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan 

dan Pengabdian pada Masyarakat 

Universitas Kadiri 

 
 
 

 

 

 



                                                                                                            

1.  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. 

Banyaknya permintaan akan publikasi jurnal yang berkualitas, membuat publikasi 

menjadi kendala tersendiri yaitu terkait antrian. Perubahan paradigma dari terbitan 

berkala ilmiah berbasis cetak menjadi basis elektronik harus diikuti perkembangannya 

oleh penulis maupun penerbit di Indonesia, hal ini akan berdampak pada hasil karya yang 

dihasilkan dan dengan cepat untuk diketahui, dikenal dan bahkan menjadi rujukan oleh 

masyarakat baik nasional maupun internasional. Perubahan paradigma ini diikuti dengan 

penyempurnaan berbagai peraturan terkait terbitan berkala ilmiah berkualitas melalui 

proses akreditasi terbitan berkala ilmiah dan tulisan ilmiah di dalamnya melalui proses 

penilaian angka kredit bagi peneliti/dosen. 

Akreditasi Jurnal merupakan salah satu tuntutan bagi setiap jurnal ilmiah agar 

keberadaannya diakui secara lebih kompetetif dalam bidang kelimuan. Jurnal yang telah 

terakreditasi, baik oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ataupun Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) merupakan representasi dari karya yang bisa 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena telah melalui sebuah proses dan evaluasi 

serta pengujian panjang sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat. 

Memiliki jurnal penelitian yang berkualitas akan berdampak bagi Dosen di 

Universitas Kadiri, mempermudah dalam melakukan publikasi. Selain itu, dengan 

memiliki jurnal yang berkualitas, akan dapat menambah relasi dengan Dosen dari 

berbagai universitas. 

 

2.  TUJUAN DAN SASARAN 

2.1 Tujuan 

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah & kualitas dari jurnal ilmiah 

yang dikelola setiap Program Studi/ Fakultas di lingkungan Universitas Kadiri. 

 

 



                                                                                                            

2.2 Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah: 

1. Menjalankan rencana strategis dari Universitas Kadiri. 

2. Meningkatkan kemampuan para pengelola jurnal dalam menjalankan proses sebelum 

publikasi. 

3. Meningkatkan nilai dari Universitas Kadiri secara umum, dan tiap program studi 

pengelola secara khusus. 

4. Terciptanya transfer knowledge dari setiap pengelola jurnal di lingkungan Universitas 

Kadiri. 

5. Mempermudah bagi Dosen jika ingin menerbitkan pada jurnal yang berkualitas. 

 

3.  JUMLAH INSENTIF 

Terhitung sejak buku panduan ini disahkan dengan Surat Keputusan Rektor, 

besaran insentif untuk tiap penerbitan jurnal penelitian terbagi berdasarkan kualitas 

sebagai berikut: 

 

Kualitas jurnal Besaran 

Jurnal Nasional Non Indeks SINTA Rp. 1.500.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 6 Rp. 2.000.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 5 Rp. 3.000.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 4 Rp. 4.000.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 3 Rp. 5.000.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 2   Rp. 6.000.000,- 

Jurnal Nasional Klaster SINTA 1   Rp. 7.500.000,- 

Jurnal SINTA ber-DOAJ  (+) Rp. 500.000,- 

Jurnal SINTA berbahasa Inggris  (+) Rp. 1.000.000,- 

 

 

4. PERSYARATAN 

Pengajuan insentif pengelolaan jurnal, dilakukan oleh Manager Jurnal setiap selesai 

melakukan penerbitan setiap edisinya. 

 

 



                                                                                                            

5. TATA CARA PENGUSULAN 

DIAGRAM ALIR  AKTIVITAS  

 

 

 

1. Manager Jurnal mengajukan  

formulir yang telah disediakan 

kepada LP3M 

2. LP3M melakukan pengecekan 

terhadap status publikasi jurnal. 

3. Jika ditolak maka, proses akan 

terhenti. 

4. Jika diterima, maka LP3M akan 

melakukan verifikasi pada formulir 

yang diajukan. 

5. Manager Jurnal pengusul membuat 

surat permohonan yang dilampiri 

formulir yang telah diverifikasi, 

kepada Rektor melalui Dekan. 

6. Setelah mendapatkan persetujuan 

dari Rektor, proses pencairan 

insentif oleh BAKU 

7. Proses selesai. 

 

6. PENILAIAN/ VERIFIKASI 

Penilaian/ verifikasi dilakukan oleh Tim LP3M, dimana pengecekan dilakukan berdasar 

pada website SINTA.  

 

7. LAIN – LAIN 

Terkait dengan kekurangan nominal pembiayaan oleh Universitas, maka dibiayai 

oleh fakultas. 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. 

Start Permohonan 

Permohonan kepada 

Rektor melalui Dekan 

Disetujui : 

Verifikasi Ketua 

LP3M 

Cek status jurnal 

Pengisian formulir 

permohonan 

DITOLAK 

Manager 

Jurnal 

LP3M 

Pencairan Insentif 

Publikasi 

BAKU 

SELESAI 

Manager 

Jurnal 



                                                                                                            

LAMPIRAN : 

 


