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1. LATAR BELAKANG  

Dari Data Sinta (Science and Technology Index) pada bulan September 2021 yang dapat 

diakses secara online melalui  http://sinta.ristekbrin.go.id, Universitas Sam Ratulangi 

menempati ranking 30 dengan score 122.051 dan 1495 verified authors. Jumlah dokumen 

scopus sebanyak 1.057 dengan jumlah sitasi 15.139 dan dokumen Google sebanyak 32.683 

dengan  jumlah  sitasi  160.689,  jumlah  Book  Chapters  berjumlah  14, conference  paper 

berjumlah 202 dan HKI/Paten berjumlah 306. 

Berdasarkan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII, disamping 

publikasi artikel pada jurnal ilmiah, output lain dari kegiatan penelitian diantaranya adalah 

buku dan HKI. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya guna mendorong dan memotivasi 

dosen/peneliti dalam memperoleh output penelitian baik dengan menerbitkan artikel ilmiah 

pada jurnal internasional, nasional terakreditasi, menulis buku dan mendapatkan HKI, serta 

pengelola jurnal terindeks global (Scopus, WOS, Sinta 1 dan Sinta 2 maka pada tahun 

anggaran 2021, Universitas Sam Ratulangi melalui LPPM bermaksud memberi insentif 

kepada para dosen yang telah berhasil memperolehnya. Program ini juga merupakan bentuk 

apresiasi dari Universitas Sam Ratulangi kepada dosen yang turut meningkatkan daya saing  

Universitas  atas  upayanya  memublikasikan  artikelnya  pada  jurnal  internasional, nasional 

terakreditasi, menulis buku, memperoleh HKI, serta pengelola jurnal terindeks global 

(Scopus, WOS, Sinta 1 dan Sinta 2 

2. TUJUAN DAN SASARAN  

2.1 Tujuan  

Program ini bertujuan (1) meningkatkan motivasi para dosen/peneliti Unsrat untuk 

memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bertaraf internasional dan 

nasional, buku dan memperoleh HKI dan (2) memberi penghargaan dosen/peneliti di 

Universtias Sam Ratulangi  yang telah berhasil memublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal 

ilmiah internasional (terindeks scopus), nasional serta buku  dan memperoleh HKI, serta 

pengelola jurnal terindeks global (Scopus, WOS, Sinta 1) dan Sinta 2  

2.2 Sasaran  

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya publikasi ilmiah internasional Scopus, 

nasional terakreditasi, buku dan HKI serta pengelola jurnal terindeks global (Scopus, WOS, 

Sinta 1) dan Sinta 2,  dari dosen/peneliti Unsrat serta akan meningkatkan pula mutu 

penelitian ranking Unsrat di Sinta serta di kancah Perguruan Tinggi nasional/internasional.  
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3. JUMLAH INSENTIF 

Insentif artikel ilmiah tahun anggaran 2021 diberikan kepada dosen/peneliti di 

perguruan tinggi yang artikel ilmiahnya telah diterbitkan pada jurnal internasional, nasional 

serta buku dan HKI, diantaranya adalah Hak cipta dan paten dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Publikasi/Artikel pada jurnal internasional bereputasi (terindeks scopus); 

b. Publikasi/Artikel pada jurnal nasional terakreditasi (Sinta 2); 

c. Publikasi/Artikel Jurnal Nasional Pengabdian 

d. Pengelola Jurnal Terindeks Global (Scopus, WOS, Sinta 1) 

e. Pengelola Jurnal Terindeks Sinta 2 

f. Buku Terbit Nasional; 

g. Buku Terbit Internasional; 

h. Hak cipta terdaftar (hasil penelitian); 

i. Hak Paten hasil penelitian; 

Besaran insentif akan ditentukan oleh reviewer dan dipotong pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan telah direkomendasikan oleh reviewer berdasarkan hasil 

seleksi/telaah yang dilakukan oleh tim Reviewer.  

 

4. PERSYARATAN PENGUSULAN  

Usulan insentif jurnal, buku, HKI dan pengelola jurnal dapat diproses jika pengusul dan 

artikel memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Insentif diberikan kepada dosen/peneliti perguruan tinggi yang artikel atau buku serta 

HKI telah diterbitkan setelah 31 Desember 2019. 

b. Artikel, buku atau HKI yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan, 

HKI hanya yang sudah granted/bersertifikat. 

c. Artikel ilmiah, buku dan HKI merupakan karya pengusul, bebas plagiarisme dan 

belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan 

sebagaimana tertera pada Lampiran 3.  

d. Artikel ilmiah, buku dan HKI ditulis dalam bahasa Indonesia atau salah satu bahasa 

resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab.  

e. Artikel ilmiah, buku dan HKI merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis 

atau disertasi. Artikel ilmiah buku dan HKI bisa bagian tesis atau disertasi bila 

terbitan/sertifikat ke-2 dst sebagai penulis pertama.  
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f. Pengusul harus memasukan artikel ilmiah, buku dan HKI terbitan ke-1 sebagai 

penulis utama untuk kelengkapan pendaftaran.  

g. Penulis pertama harus berafiliasi pada Unsrat dan harus tercantum dalam karyanya.  

h. Pengusul hanya diperbolehkan menerima salah satu insentif untuk satu periode 

pengusulan, kecuali dana tersedia.  

i. Artikel ilmiah, buku dan HKI yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan 

kembali. 

j. Pengusul Pengelola Jurnal, Jurnal telah terindeks di Scopus/WOS/Sinta 1/Sinta 2 

dibuktikan Screen Shot/Link Jurnal terindeks Scopus dan Sertifikat dan SK Penetapan 

(untuk Sinta 2);  

k. Telah  memasukkan/mengunggah  laporan  akhir  penelitian  dan  pengabdian  tahun 

2019/2020 sumber dana PNBP UNSRAT dan Kemristekdikti. Untuk penelitian isi 

laporan akhir, kewajiban luaran wajib terpenuhi 

 

5. TATA CARA PENGUSULAN  

i. Melakukan pendaftaran secara online di akun dosen:  http://inspire.unsrat.ac.id menu 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pendaftaran Insentif 

ii. Setelah  dinyatakan  diterima  melalui  pengumuman  yang  dikeluarkan  oleh  LPPM 

Unsrat maka Dosen Penerima memasukkan Hardcopynya sebagai berikut: 

1. Mengisi Identititas Usulan yang memuat identitas pengusul, identitas artikel, 

identitas jurnal, dan sumber dana penelitian dan dilengkapi dengan pengesahan 

pimpinan fakultas/direktur (Lampiran 1); 

2. Memasukkan   print/cetakan   artikel/buku/sertifikat   HKI   yang diusulkan untuk 

mendapatkan insentif; 

3. Memasukkan  Biodata  Pengusul  yang  telah  ditandatangani; 

4. Memasukkan Surat Pernyataan  Pengusul yang telah ditandatangani (Lampiran 3). 

5. Hasil cetak lampiran 1–3, artikel/buku/sertifikat HKI, dijilid (kecuali buku) cover 

warna putih dijilid lagban.dimasukkan ke LPPM, 

 

6. KRITERIA PENILAIAN 

Pemberian insentif Artikel ilmiah, buku dan HKI didasarkan pada penilaian mutu 

artikel beserta penerbitnya mengikuti kriteria sebagai berikut. 
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a. Peringkat/mutu Artikel ilmiah, buku dan HKI harus baik, misalnya untuk jurnal 

ditandai oleh reputasi lembaga pengindeks, adanya faktor dampak, dan atau h-index 

jurnal.  

b. Status pengusul sebagai penulis utama.  

c. Topik Artikel ilmiah, buku dan HKI yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang 

ditekuni pengusul.  

d. Untuk artikel Jumlah sitasi artikel yang diusulkan, untuk buku lembaga penerbit dan 

ISBN.  

e. Substansi Artikel ilmiah, buku dan HKI harus mencerminkan kontribusi pada 

pengembangan iptek.  

7. PENGAMBILAN PUTUSAN  

Pemberian insentif artikel ilmiah ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai 

berikut.  

a. Usulan artikel yang masuk akan dinilai oleh penelaah yang ditunjuk oleh  LPPM 

b. Usulan yang bukan berupa Artikel ilmiah, buku dan HKI tidak akan diproses. 

c. Keputusan penerima insentif serta besaran insentif dilakukan oleh LPPM berdasarkan 

hasil telaah oleh tim Reviewer.  

d. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali.  

 

8. BATAS AKHIR PENGUSULAN  

Insentif  artikel  ilmiah  beserta  kelengkapannya  diusulkan  melalui   akun inspire masing- 

masing  dosen,     selambat-lambatnya     tanggal     30 September  2021.  Selanjutnya  akan 

dilakukan Seleksi administrasi dan substansi akan diproses sampai dengan awal  Oktober 

2021. Pengumuman akan disampaikan melalui website LPPM UNSRAT. 

9. PENUTUP 

Bila ada hal lain yang belum jelas dalam panduan ini, silahkan menghubungi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi melalui surel: 

lppm@unsrat.ac.id.  

Manado,   6 September 2021 

Ketua LPPM,  

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Charles L. Kaunang, MS 

NIP. 195910181986031002 

mailto:lppm@unsrat.ac.id
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Lampiran: Cover 
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IDENTITAS USULAN INSENTIF ARTIKEL ILMIAH, BUKU DAN HKI 

 

1.  Identitas pengusul (penulis pertama) 

a. Nama Lengkap : ………………………………………………………. 

b. NIDN   : ………………………………………………………. 

c. Bidang Ilmu  : ………………………………………………………. 

d. Kontribusi     :  Penulis Pertama    

2.  Identitas Artikel ilmiah, buku dan HKI yang diusulkan  

a. Judul Artikel ilmiah, buku dan HKI : ………………………………….. 

b. Nomor DOI (untuk artikel) atau ISBN untuk buku dan No.sertifikat untuk HKI : …… 

c.  Nama penerbit dan Tanggal diterbitkan: …………………………………………… 

3.  Identitas Jurnal Ilmiah (Diisi khusus untuk Jurnal) 

a. Nama Jurnal   : …………………………………… 

b. Alamat URL  : ………………………………………………………. 

c. Penerbit  : ………………………………………………………. 

4.  Identitas Penelitian yang melatarbelakangi (Diisi untuk penulis jurnal/buku/HKI) 

a. Nama Program : ………………………………………………………. 

b. Nomor Kontrak : ………………………………………………………. 

c. 

Lembaga Pemberi 

Dana : ………………………………………………………. 

d. Tempat Penelitian : ………………………………………………………. 

……………, …………………… 2021 

Mengetahui,        

Dekan /Direktur .......      Pengusul, 

 

 

......................................................   ........................................................ 
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IDENTITAS USULAN INSENTIF PENGELOLA JURNAL 

……………………………. 

 

1.  Identitas Pengelola 

a. Nama Lengkap : ………………………………………………………. 

b. NIDN   : ………………………………………………………. 

c. Jabatan  : ………………………………………………………. 

2.  Identitas Jurnal yang diusulkan  

a. Nama Jurnal   : …………………………………… 

b. ISSN/PISSN   : ………………… 

c. Penerbit   : …………………………………… 

d. Alamat URL  : 

 

 

……………, …………………… 2021 

Mengetahui,        

Dekan /Direktur .......      Pengusul, 

 

 

......................................................   ........................................................ 
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BIODATA PENGUSUL 

 

Identitas    

 a. Nama Lengkap : ……………………………………………………….  

 b. NIDN : ……………………………………………………….  

 c. Fakultas : ………………………………………………………. 

 d. Program Studi : ……………………………………………………….  

 i. Telepon/HP : ……………………………………………………….  

 k.  Alamat Surel : ……………………………………………………….  

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 risikonya. 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan insentif artikel/buku/HKI 2021/Pengelola Jurnal 

 

……………, …………………. 2021 

 

Pengusul, 

 

tanda tangan 

(Nama Lengkap) 

NIP. 
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SURAT PERNYATAAN 

USULAN INSENTIF ARTIKEL ILMIAH, BUKU DAN HKI 

TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Lengkap :………………………………………………………… 

Alamat Rumah  :………………………………………………………… 

Telepun/HP   :………………………………………………………… 

Alamat Surel   :………………………………………………………… 

Judul Artikel   :………………………………………………………… 

Nama Jurnal   :…………………………………………………………  

Fakultas   :………………………………………………………… 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim) dan bebas 

plagiarisme; 

b. artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan 

oleh pihak manapun. 

c. Artikel yang saya ajukan bukan bukan bagian tesis atau disertasi. Artikel ilmiah, buku 

dan HKI bisa bagian tesis atau disertasi bila terbitan/sertifikat ke-2 dst.. sebagai 

penulis pertama. 

Judul Artikel 1 : (hanya di isi oleh pengusul bila artikel ilmiah, buku dan HKI bagian tesis atau disertasi)  

Judul Artikel 2 : (hanya di isi oleh pengusul bila artikel ilmiah, buku dan HKI bagian tesis atau disertasi) 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 

saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara. 

 

……………, …………………… 2021 

Mengetahui,       Pengusul, 

Dekan /Direktur 

       Materai 10000 

 

......................................................   ....................................................... 
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Lampiran :  

• Print/cetakan   artikel/sertifikat   HKI  

• Pengusul Buku: memasukan 1 eksemplar Buku Asli 


