
Kriteria dan Persyaratan Umum Penerima Insentif Artikel Ilmiah (jurnal) di UNISKA  

Usulan Insentif artikel ilmiah dapat diproses jika pengusul dan artikel memenuhi syarat  sebagai 

berikut:  

1. Insentif diberikan kepada dosen pengusul yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah internasional bereputasi, jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi 

sebagai penulis utama atau penulis pertama.  

2. Jika jurnal internasional bereputasi diindeks scopus maka wajib melampirkan print out Profil ID 

scopus yang dalam profil tersebut telah tercantum judul dari artikel yang akan diusulkan 

insentifnya,  

3. Jika Jurnal internasional ataupun jurnal nasional akreditasi (S1-S6) wajib melampirkan 

print out profil Google scholar yang di profil tersebut tercantum judul artikel yang 

diusulkan. 

4. Jurnal yang sedang diproses untuk diterbitkan (keterangan accepted/LoA) tidak dapat 

diajukan 

5. Jurnal merupakan karya pengusul yang bebas plagiarisme dan belum pernah 

memperoleh insentif  

6. Artikel ilmiah ditulis dalam satu bahasa resmi dalam forum PBB yaitu Inggris, Prancis, 

Spanyol, Tiongkok dan Arab untuk jurnal internasional dan Bahasa Indonesia untuk 

jurnal nasional 

7. Pengusul yang diperbolehan mengikuti program ini adalah dosen Universitas Islam 

Kalimantan MAB (memiliki NIK dan NIDN).  

8. Penulis harus berafiliasi Universitas Islam Kalimantan MAB yang tercantum dalam 

artikel ilmiah tersebut. (Bagi yang studi lanjut afiliasi dibuat dua dengan nama 

universitas tempat menempuh studi dan nama Uniska)  



9. Pengusul hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) kali insentif untuk 1 tahun Anggaran 

UNISKA MAB, artikel yang penulis dan judulnya sama yang sudah menerima insentif 

artikel ilmiah tidak dapat diusulkan kembali. 

10. Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul serta 

substansi artikel harus mencerminkan kontribusi pada pengembangan iptek.  

 

Mekanisme Usulan Insentif Artikel Ilmiah (Jurnal) 

 
1. Pengusul yang mengusulkan insentif artikel ilmiah (jurnal) jurnal harus melampirkan: 

1.1 Identitas usulan insentif artikel ilmiah (contoh terlampir) 

1.2 Biodata Pengusul (contoh terlampir) 

1.3 Surat Pernyataan (contoh terlampir) 

1.4 Dua eksemplar dari jurnal yang akan diusulkan. 

2. Usulan dibuka setiap bulan tetapi akan tetapi diproses berdasarkan jadwal anggaran insentif 

artikel ilmiah PPJ setiap bulan Januari-April-Juli-Oktober 

3. Usulan diseleksi oleh tim PPJ, dievaluasi berdasarkan persyaratan administrasi dan kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. 

4. Keputusan penerima insentif merupakan kewenangan PPJ dibawah koordinasi Rektor dan 

tidak dapat diganggu gugat. 

5. Seluruh dokumen yang sudah diajukan tidak dapat dikembalikan.   

6. Pengusul yang tidak memenuhi/ melengkapi kriteria dan persyaratan insentif artikel ilmiah 

(jurnal), pengusulannya tidak akan ditindaklanjuti. 

 
 
 
 
 



IDENTITAS USULAN INSENTIF ARTIKEL ILMIAH 
 

1. Identitas pengusul (penulis pertama dan/atau penulis korespondensi) 

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

b.   NIDN : ……………………………………………………… 

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

d.   Kontribusi :      Penulis utama          Penulis Pertama 

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan 
 

a.   Judul Artikel : ……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

b.   Nomor DOI artikel : ……………………………………………………… 

c.    Tanggal diterbitkan : ……………………………………………………… 

3. Nomor ID atau URL Sinta : …………………………………………………...... 

4. Nomor ID Scopus : ……………………………………………………………. 
 

5. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan) 
 

a. Nama Jurnal : ……………………………………………………… 

  ……………………………………………………… 

b. Cakupan Bidang Ilmu : ……………………………………………………… 

c. Alamat Redaksi : ……………………………………………………… 

d. Alamat URL : ……………………………………………………… 

e. Penerbit : ……………………………………………………… 

f. Lembaga Pengindeks : ……………………………………………………… 

g. Akreditasi : ……………………………………………………… 

   SK Akreditasi No. 

 

 

 

: ……………………………………………………… 

 Peringkat Akreditasi  : ……………………………………………………… 

 

h. Faktor dampak/Impact Factor (IF)/ SJR Jurnal 

 Nilai IF/SJR : ……………………………………………………… 

 Lembaga Pengindeks  : ……………………………………………………… 

 URL IF/SJR : ……………………………………………………… 



i. H-index Jurnal 

 Nilai H-Index : ……………………………………………………… 

 Lembaga Pengindeks  : ……………………………………………………… 

 URL H-Index : ……………………………………………………… 

 
6. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel) 

 

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

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

c. Lembaga Pemberi Dana : ……………………………………………………… 

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

……………, …………………… 2022 
 

Mengetahui, Pengusul, 
 

Pimpinan Program Studi/Dekan, 
 

cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

Nama lengkap Nama lengkap 
 

NIP/NIK NIP/NIK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran Contoh Identitas Usulan Insentif Artikel Ilmiah Lengkap  

 

 

 

 
 

 



BIODATA PENGUSUL 
 
 

 

1. IDENTITAS  

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

 b.   NIDN : ……………………………………………………… 

 c.    Jabatan Fungsional : ……………………………………………………… 

 d.   Bidang Ilmu : ……………………………………………………… 

 e.   Jenis Kelamin : ……………………………………………………… 

 f. Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………… 

 g.   Fakultas/Program Studi : ……………………………………………………… 

 h.   Alamat Kantor : ……………………………………………………… 

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

 j. Alamat Rumah : ……………………………………………………… 

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

2. RIWAYAT PENDIDIKAN  

 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun masuk-lulus    

3. PENGALAMAN PENELITIAN (5 tahun terakhir, bukan penelitian tugas akhir mahasiswa) 
 

 

No 
 

Periode Tahun 
 

Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

     

     

     

     

 
 
 
 



4. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL (5 tahun terakhir, bukan dimuat di 

prosiding atau surat kabar) 

 

 

No 
 

Tahun 
 

Judul 
 

Nama Jurnal 
Volume dan 

Nomor 

     

     

     

     

5. PENGALAMAN MENDAPATKAN HKI (5 tahun terakhir) 
 

 
No 

 
Tahun 

 
Judul/Tema HKI 

 
Jenis HKI* 

Status 

(Terdaftar/Nomor 

P/ID Granted)** 

     

     

     

Keterangan: 

 
* Pilih salah satu (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, 

Indikasi Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu) 

**    Pilih salah satu: terdaftar atau granted 
 

6. PENGALAMAN MENDAPATKAN LUARAN PENELITIAN LAINNYA (5 tahun terakhir) 
 

No Judul Luaran Jenis Luaran* Tahun Perolehan Diskripsi Singkat 

     

     

     

Keterangan: 

 
* Pilih salah satu (Model, Prototipe, Desain, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Teknologi Tepat Guna/TTG) 

 
 
 
 
 

 



Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 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 ilmiah Tahun Anggaran 2022. 

……………, …………………. 2022 
 

Pengusul, 
 
 
 

tanda tangan 
 
 
 

Nama Lengkap) 

NIDN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SURAT PERNYATAAN 
 

PROGRAM INSENTIF ARTIKEL ILMIAH  

TAHUN ANGGARAN 2018/2019 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama Lengkap :………………………………………………………… 
 

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

Telepun/ HP :………………………………………………………… 
 

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

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

Nama Jurnal :………………………………………………………… 

Bidang Ilmu :………………………………………………………… 

Fakultas/ Program studi :………………………………………………………… 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

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

b. artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan oleh 
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari pada tahun anggaran 
sekarang atau sebelumnya. 

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 Pusat Publikasi dan 
Pengelolaan Jurnal. 

......................, ………………….2018 

Mengetahui,  

Pimpinan Program Studi/Dekan,                                         Pengusul, 
 
 

cap dan tanda tangan tanda tangan  

 

 

Nama lengkap Nama lengkap 


