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Magelang, 26 Januari 2021

Yang terhormat :
Dosen
Universitas Muhammadiyah Magelang
Di
Tempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Diberitahukan dengan hormat, sebagai bentuk apresiasi terhadap karya
akademik dosen berupa artikel dalam jurnal ilmiah (internasional dan nasional), buku
referensi, buku ajar dan paten granted, maka LPPM membuka Ajuan Insentif Karya
Ilmiah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022. Adapun ketentuan pengajuan
insentif sebagai berikut:
1. Karya akademik yang dapat diajukan adalah yang sudah publish tanggal 1
September 2020 sampai 28 Februari 2021;
2. Pengajuan insentif paling lambat tanggal 28 Februari 2021 secara daring
melalui https://unimma.link/insentif2021; dan
3. Karya ilmiah yang dapat diajukan insentif sesuai yang tertera dalam lampiran surat
ini.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ketua,

Dr. Muji Setiyo, ST., MT.
NIK.108306043

Lampiran surat :
Nomor : 016/LPPM/II.3.AU/F/2021
Perihal : Insentif Karya Ilmiah Semester Ganjil TA 2021/2022

1. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya dalam buku, monograf, dan
jurnal
No
Uraian Kegiatan
Keterangan
a.
Buku Referensi / Buku Ajar
Pengusul adalah penulis
utama
b.
Monograf
c.
Book Chapter level nasional
d.
Book Chapter level internasional
e.
Book Chapter level internasional terindeks dalam database
bereputasi
f.
Jurnal Internasional bereputasi (Scopus Q1) atau berfaktor
Pengusul adalah penulis
dampak (WoS) > 0.1 atau Sinta 1
utama (fist author atau
corresponding author)
g.
Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus (Q2) atau
berfaktor dampak (WoS) < 0.1 atau Sinta 1
h.
Jurnal Internasional bereputasi terindeks Scopus (Q3) atau
Sinta 1
i.
Jurnal Internasional terindeks Scopus (Q4) atau Sinta 1 atau
terindeks di Clarivate Analytics ESCI
j.
Jurnal Internasional terindek pada database internasional
(DOAJ, copernicus, ACI)
k.
Jurnal nasional terindek pada database internasional (DOAJ,
copernicus, ACI)
l.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan belum terindeks
Scopus
m.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 2
n.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3
o.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 4
p.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 5
q.
Jurnal nasional terakreditasi Sinta 6
r.
Jurnal nasional (terindeks google scholar, ber ISSN, memiliki
website)
Penjelasan:
1. Publikasi pada jurnal ilmiah huruf f s/d r yang diterbitkan oleh Unimma Journal, tidak dapat
diajukan insentif.
2. Pengusul hanya dapat mengajukan 1 karya per semester untuk setiap jenis karya.
3. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi
pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syaratsyarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai
kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir
yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak
kompetensi penulis.
4. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ISBN) yang substansi
pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi
tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan
masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah,
dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar
pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
5. Karya ilmiah dalam bentuk buku dapat diusulkan dengan persyaratan sebagai berikut.
a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.

b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan
antara buku referensi/monograf dengan buku ajar.
c. Memiliki ISBN
d. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
e. Ukuran : standar, 15 x 23 cm.
f. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah
bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil
kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas
kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan
dan pandit yang dimuatnya.
7. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
b. Memiliki ISSN.
c. Memiliki terbitan versi online.
d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep
ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin -disiplin keilmuan
yang relevan.
f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/
Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak
dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal
dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
j. Angka kredit setiap karya ilmiah maksimal 10 (sepuluh).
8. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal
nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemenristekdikti dengan masa berlaku hasil
akreditasi yang sesuai. Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17
Tahun 2013 yang dapat digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai
paling tinggi 25 adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9
Tahun 2018. Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan
permohonan akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku.
9. Jurnal internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
b. Memiliki ISSN.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol
dan Tiongkok).
d. Memiliki terbitan versi online.
e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4
(empat) negara.
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya
berasal dari 2 (dua) negara.
g. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
h. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang
tercantum di edisi cetak dan edisi daring.
i. Proses review dilakukan dengan baik dan benar.
j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak
berubah ubah.
k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh
Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit
kategori yang diragukan.

l. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh
basis data internasional yang bereputasi (contoh : Web of Science dan Scopus) dengan SJR
jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF WoS kurang dari 0,1.
m. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi
10. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagaimana butir 10
huruf a sampai k, dengan indikator:
a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit
(Publisher) kredibel.
b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang diakui oleh Kemenristekdikti
(contoh Web of Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal paling sedikit 0,15, atau SJR
jurnal di atas 0,10 dan Q3, atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,1. Tidak termasuk
dalam kriteria ini adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di
Scopus/SCImagojr.
11. Pencairan insentif dikoordinasikan oleh LPPM, termasuk pengumpulan dokumen karya ilmiah
dimaksud.
2. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional atau
internasional
Uraian kegiatan
Keterangan
a.
Memperoleh paten internasional (diakui 4 negara)
Granted
b.
Memperoleh paten nasional
Granted
3. Menghasilkan karya pengabdian pada masyarakat
Uraian kegiatan
a.
Membuat/menulis karya pengabdian pada
masyarakat yang dipublikasikan pada jurnal
nasional atau tayang dalam acara televisi nasional

Keterangan
Pengusul adalah penulis utama
(fist author atau corresponding
author)

Publikasi artikel pengabdian pada jurnal pengabdian “Community Empowerment”, tidak dapat
diajukan insentif.

Ketua,

Dr. Muji Setiyo, ST., MT.
NIK.108306043

