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PRAKATA 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Buku 

Panduan Pengusulan Insentif Publikasi Artikel bagi Dosen dan Mahasiswa Tahun 2023 ini 

dapat diselesaikan. Allahumma shalli ‘ala Sayyidinaa Muhammad, shalawat dan salam 

semoga kita di hari akhir nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Panduan ini diterbitkan 

untuk membantu dosen dan mahasiswa di lingkungan UNISNU Jepara dalam mengusulkan 

insentif publikasi artikel. 

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan hasil luaran Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat berupa publikasi artikel merupakan bagian penting dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi dan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peringkat UNISNU Jepara, 

serta memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kualitas serta citra institusi, baik di 

tataran nasional maupun internasional.  

Guna mendapat informasi tentang langkah-langkah pengusulan insentif publikasi 

artikel dosen dan mahasiswa maka diperlukan sebuah buku Panduan yang dapat dijadikan 

pegangan oleh dosen dan mahasiswa dalam rangka mencairkan insentif publikasi artikel. 

Panduan ini berisikan informasi yang berkaitan dengan pengusulan, pelaksanaan, dan 

pencairan insentif publikasi artikel dosen dan mahasiswa. Pada dasarnya tujuan dari 

penerbitan buku panduan ini adalah sebagai sarana untuk memudahkan dosen dan mahasiswa 

dalam mengusulkan insentif publikasi artikel sehingga dapat Menumbuhkan minat dan 

kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang kepenulisan artikel Ilmiah. 

Dengan selesainya buku panduan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan panduan. Semoga Buku Panduan Pengusulan 

Insentif Publikasi artikel ini dapat bermanfaat. 

 

 

 

Jepara, Februari 2023 

Kepala LPPM UNISNU Jepara  

 

 

 

Dr. SisnoRiyoko, S.E., M.M.  

NIY. 3 680512 98 016 
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PEDOMAN PROGRAM INSENTIF 

PUBLIKASI ARTIKEL BAGI DOSEN DAN MAHASISWA  

UNISNU JEPARA 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu cara menuju sukses, dimana dalam prosesnya 

terdapat solusi dari suatu masalah yang akan dihadapi seorang Mahasiswa. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang 

berguna untuk pemecahan masalah. Berpikir dalam berpikir kritis merupakan kewajiban 

untuk menyelesaikan suatu masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, berpikir kreatif dan inovatif merupakan sesuatu yang wajib 

dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif sangat 

diperlukan, hal ini dikarenakan kehidupan di era globalisasi ini, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan kondisi yang cepat berubah, 

ketidakpastian, dan persaingan yang kompetitif.  

Bersamaan dengan hal ini maka LPPM Unisnu Jepara bermaksud mengadakan 

program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa. Program ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran 

sesuai standar penulisan pada jurnal ilmiah. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu 

mengantarkan dosen dan mahasiswa kepada keterampilan atau kemahiran menulis. Dosen 

dan Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan suatu permasalahan sehingga 

mendorong perlunya usaha penyelesaian atau pencarian solusi dengan tujuan tertentu. Di 

samping itu, disertai dengan kemampuan menguraikan landasan teori yang terkait 

dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman pembahasan dan menganalisis hasil 

yang telah dilakukan. 

Program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa yang dicanangkan 

oleh LPPM ini merupakan dana bantuan atau stimulus bagi dosen dan mahasiswa dalam 

berlatih menuliskan ide-ide kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan-persoalan 

aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut seyogyanya unik, kreatif dan bermanfaat 

sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi dapat menjadi kenyataan. Sebagai 

intelektual, dosen dan mahasiswa umumnya cenderung pandai mengungkapkan fakta-fakta 

sosial, sehingga harus mampu memberi atau menawarkan solusi terhadap permasalahan 

yang diteliti pada dunia nyata. 
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B. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud  

Program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa bermaksud untuk :  

a. Dosen dan Mahasiswa mampu mewujudkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk Artikel 

Ilmiah;  

b. Dosen dan Mahasiswa mampu menguraikan atau mendeskripsikan permasalahan yang 

akan di teliti sesuai dengan bidang ilmu  yang dimiliki atau multidisiplin ilmu dan mampu 

menghasilkan Artilel Ilmiah atas permasalahan yang diteliti; 

c. Dosen dan Mahasiswa mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel 

ilmiah yang telah dilaksanakan.  

2. Tujuan  

Program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa bertujuan untuk 

a. Menumbuhkan minat dan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang kepenulisan 

artikel Ilmiah 

b. Memberikan konstribusi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi atau manfaat lain bagi 

masyarakat. 

c. Meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran sesuai 

standar penulisan pada jurnal ilmiah. 

d. Mendorong Dosen dan Mahasiswa untuk gemar melaksanakan penelitian. 

e. Meningkatkan publikasi artikel Ilmiah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan 

mahasiswa.  

 

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENULISAN  

 Persyaratan Administratif meliputi : 

a. Dosen yang dapat mengajukan program ini adalah Dosen Aktif UNISNU Jepara; 

b. Mahasiswa yang dapat mengajukan program ini adalah mahasiswa UNISNU dengan 

kriteria sebagai berikut : 

1) Mahasiswa UNISNU Aktif  

2) Mahasiswa Lulus Tahun 2023 

3) Mahasiswa Lulus Tahun 2022 

c. 1 artikel hanya dapat diusulkan 1 kali pengajuan insentif; 

d. Pengusulan artikel dari mahasiswa wajib mencantumkan nama dosen sebagai author atau 

co-author pada artikel tersebut;  
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e. Karya yang dikirimkan adalah karya asli (original) mahasiswa yang belum pernah 

dipublikasikan serta belum pernah menjadi finalis dan juara pada event tertentu.  

f. Lolos Cek Plagiat dari aplikasi plagirsmcheckerx dengan setting 3 kata pencocokan 

(three words match length) dan maksimal kemiripan 25% dan atau aplikasi turnitin 

dengan maksimal kemiripan 25% Pengecekan plagiat dilakukan oleh LPPM. 

 

D. SIFAT DAN ISI TULISAN 
 

Sifat dan isi karya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 

1. Original 
 

Karya bersifat asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. 
 

2. Kritis 
 

Karya berisi telaah kritis terhadap suatu permasalahan dan isu  mutakhir  atau 

aktual yang didukung oleh argumentasi ilmiah.  

3. Kreatif, Inovatif, dan Aplikatif 
 

a. Karya berisi gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang menawarkan solusi 

atau mengantisipasi suatu permasalahan yang telah, sedang atau diduga 

berkembang di masyarakat yang merupakan hasil  pemikiran terbuka atau 

divergen. 

b. Solusi yang dikemukakan hendaknya memiliki landasan teori yang jelas dan 

realistis untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

4. Logis dan Sistematis 
 

a. Tiap langkah penulisan karya dirancang dengan sistematika yang jelas; 

b. Tulisan didukung oleh data atau informasi terpercaya dan  dapat 

dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya. 

c. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan atau hasil pengamatan atau 

interview, dan hasil eksperimental. 

d. Materi karya tulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni 

para mahasiswa. 

e. Materi Artikel Ilmiah 

Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni 

penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki 

ide kreatif dan mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan, walaupun yang 

bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang tersebut. Materi karya 

tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. 
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E. GAMBARAN PROGRAM  

 Gambaran Program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa dari awal 

hingga akhir kegiatan dijelaskan secara berurutan berikut ini : 

1. Dosen dan Mahasiswa telah memiliki artikel yang telah terpublikasi; 

2. Dosen dapat mengajukan insentif publikasinya dengan mendaftar pada link berikut ini : 

https://sippmas.unisnu.ac.id/ pada menu pengajuan insentif; 

3. Mahasiswa dapat mengajukan insentif publikasinya dengan cara mendaftar pada link 

berikut ini : https://s.id/PublikasiArtikelLppmUnisnu 

  

F. WAKTU PELAKSANAAN  

Adapaun timeline kegiatan Program Insentif Publikasi Artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa 

sebagai berikut : 

No Kegiatan Keterangan 

1 Pengumuman  September 2023 

2 Pendaftaran Dosen dan Mahasiswa ke LPPM Dosen dan Mahasiswa dapat 

mengajukan insentif paling 

lambat tanggal 30 Juni 2023 

(setelah bulan Juni maka 

pengajuan insentif akan 

diajukan pada tahun anggaran 

berikutnya) 

3 Pengajuan Insentif oleh LPPM Ke Keuangan Setiap 2 bulan sekali pada 

akhir bulan ke 2 (September, 

November, Januari, Maret, 

Mei, Juni) 

4 Pencairan Insentif Oleh LPPM ke Dosen dan 

Mahasiswa 

1 Hari setelah pencairan dari 

Keuangan 

 

G. PENDAFTARAN 

Waktu Pendaftaran dapat dilakukan oleh dosen atau mahasiswa sewaktu-waktu, dengan 

mengisi form pendaftaram untuk dosen pada link berikut ini : https://sippmas.unisnu.ac.id/ 

pada menu pengajuan insentif sedangkan untuk mahasiswa dapat mengisi form pendaftaran 

pada link berikut ini : https://s.id/PublikasiArtikelLppmUnisnu 

 

  

https://sippmas.unisnu.ac.id/
https://s.id/PublikasiArtikelLppmUnisnu
https://sippmas.unisnu.ac.id/
https://s.id/PublikasiArtikelLppmUnisnu
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H. Besaran nilai insentif Publikasi Bagi Dosen dan Mahasiswa 

1. Besaran Insentif Publikasi artikel Bagi Dosen dan Mahasiswa berdasarkan peraturan 

pengurus YAPTINU Jepara Nomor 2/PERT/YAPTINU/2022 tentang Standar Biaya 

Kegiatan di UNISNU Jepara : 

No. Keterangan Jumlah Insentif 

1. Jurnal Nasional ISSN Rp.      250.000,- 

2. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dan 6 Rp.      500.000,- 

3. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 4 dan 3 Rp.      750.000,- 

4. Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2 dan 1 Rp.   1.500.000,- 

5. Jurnal Internasional Rp.   1.500.000,- 

6. Jurnal Internasional bereputasi Scopus Rp.   3.000.000,- 

7. Prosiding International Rp.      750.000,- 

8. Prosiding Nasional Rp.      250.000,- 

 

2. Publication Fee (Jika ada)  : Apabila nilai publication fee lebih besar dibandingkan nilai 

insentif publikasi maka yang diberikan adalah publication fee nya dan sebaliknya apabila 

nilai publication fee lebih kecil dibandingkan dengan insentif publikasi maka yang 

diberikan adalah insentif publikasi. 

 

I. SYARAT PENGAJUAN INSENTIF 

1. Mengisi Form yang telah ditentukan. 

2. Melampirkan artikel yang telah publish dan ketentuan yang terdapat pada form, 

3. Melampirkan bukti pembayaran ke jurnal atau APC (bila ada). 

 

J. INFORMASI LEBIH LANJUT  

Kontak person :  

👉 Staf Publikasi : Sdri. Ari Nely Mak'sudah, S.T. (085867678096) 

 


