USULAN
INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH LPPM UMMI
TAHUN 2017/2018
Untuk mendorong dan meningkatkan motivasi para peneliti di Universitas Muhammadiyah
Sukabumi yang telah menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal ilmiah atau prosiding konferensi serta meningkatkan Citation Index
UMMI, LPPM UMMI memberikan insentif publikasi untuk publikasi di jurnal ilmiah dan prosiding
sesuai dengan anggaran RAPB LPPM tahun 2017/2018 yang telah di syahkan adalah sebagai
berikut ini:
Tabel 1. Ketentuan Jumlah Insentif Publikasi
No
Kategori Publikasi
Besar Insentif (*) Maksimum (Rp)
Publikasi dosen Jurnal internasional
1000000
1
Publikasi
dosen
Jurnal
nasional
Terakreditasi
500000
2
Seminar Internasional
800000
3
seminar Nasional
500000
4
Hak Paten
1000000
6
Hak Cipta
500000
7
*Pengusul adalah Dosen UMMI sebagai penulis pertama dan besaran insentif
dalam Rp (Rupiah)
Insentif dapat diberikan secara langsung kepada masing-masing penulis artikel. Pengusul
dimohon untuk menginformasikan distribusi dana untuk masing-masing penulis dalam besaran
prosentase terhadap jumlah insentif yang diusulkan.
PERSYARATAN
1.

2.

3.
4.
5.

Prioritas Insentif diberikan kepada peneliti yang artikelnya telah berstatus published
dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional atau prosiding terindeks, dan untuk
PATEN/HAKI telah masuk tahap pemeriksaan substantif PATEN/HAKI, Bukti status artikel
dan berkas pendukung dilampirkan.
Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah dosen Universitas
Muhammadiyah Sukabumi yang namanya tercantum di list of authors sebagai penulis
pertama artikel yang diusulkan.
Institusi UMMI harus dicantumkan sebagai alamat pengusul dalam terbitan termaksud.
Artikel yang diusulkan belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk menerima
dana insentif melalui sumber pendanaan dari luar UMMI.
Menyediakan Materai Rp. 6000 untuk pencairan diatas 1 juta rupiah dan materai Rp.
3000 untuk pencairan diatas 500 ribu rupiah.

MEKANISME

Pengesahan
Usulan oleh
Dekan
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Review
kesesuaian
Sekertaris
LPPM

Persetujuan
Ketua LPPM

Administrasi
Keuangan

1

JADWAL
Usulan insentif publikasi ilmiah diusulkan pada minggu kedua setiap bulannya. Berkas akan
direview dan yang disetujui maka administrasi keuangan akan diproses pada pada minggu
ketiga.
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Lembar Usulan
Program Insentif Publikasi Ilmiah LPPM UMMI
2017/2018
1. Identitas Jurnal Ilmiah/Prosiding Terindeks (tempat artikel diterbitkan)
a) Nama Jurnal/Prosiding

: ………………………………………………….....................

b) Impact Factor

: …………………………… (khusus Jurnal internasional)

c) Peringkat Akreditasi

: ………………………….. (khusus Jurnal Nasional)

d) Nama Forum

: ………………………….. (khusus seminar berprosiding)

e) Penyelenggara Konferensi : ………………………….. (khusus seminar berprosiding)
f) Tanggal Konferensi

: ………………………. s.d. …………………………

g) Tempat Konferensi

: …………………………………………………………………..

h) Penerbit

: ………………………………………………………………..

i) ISSN

: …………………………. (khusus Jurnal)

j) Judul Artikel

: ………………………………………………………………..

k) Author(s)

: ………………………………………………………………..

l) Vol/No/Tgl/bln/Thn/ diterbitkan : ……………………hal: ….…… s.d. …………
m) URL Artikel

: ……………………………………………………………….. (khusus jurnal)

n) Nama Pengindeks

: ………………………………………………………………..

o) Jenis

: (1) PATEN
(2) Hak Cipta
(3) Jurnal Internasional
(4) Jurnal Nasional Terakreditasi
(5) Seminar Internasional
(6) Seminar Nasional

2. Identitas pengusul
a) Nama lengkap

: …………………………..………………………….....

b) Fak/KK

: …………………………………………………………

c) Alamat email

: …………………………………………………………

d) Telpon/Faks

: …………………………………………………………

3. Jumlah Pendanaan yang diusulkan ke LPPM : ……………………………………………………

Mengetahui,
Dekan,

……………, …………………… 2017
Pengusul,

Cap dan Tanda tangan

Tanda tangan

Nama lengkap
NIP

Nama lengkap
NIP

Keterangan : Lampirkan Journal/Proceeding, dan kwitansi
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