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Di Universitas Sebelas Maret

Bersama ini kami informasikan bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS) menawarkan Hibah Peningkatan Publikasi

di Jurnal Top-Tier kepada dosen di lingkungan UNS untuk periode tahun anggaran 2020 dana

BOPTN berupa bantuan biaya publikasi. Hibah ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah

publikasi UNS di jurnal top-tier.

Sampai dengan pertengahan Juli 2020 terdapat 5.019 dokumen dengan afiliasi UNS di
pengindeks internasional Scopus yang terdiri dari 3.129 prosiding, 1.795 artikeljurnal, dan 415

dokumen lainnya.
Untuk meningkatkan luaran artikel jurnal, LPPM UNS akan memberikan bantuan biaya
publikasi kepada dosen di lingkungan UNS sebesar maksimal Rp25.dXl.fil0/artlkel yang dapat
digunakan untuk biaya submit (subm,bsion feel, biaya publikasi lpublicotion /ee) dan biaya
perbaikan bahasa (copyediting/proofreodingl yang seringkali menjadi kendala bagi dosen.

Penerimaan usulan untuk program ini dilakukan secara daring melalui lRlS1103 mulai tanggal

l Agustus 2020 sampai tanggal 30 November 2020 dan akan dilaksanakan penilaian secara

berkala diakhir bulan. Adapun ketentuan, mekanisme, dan persyaratan spesifik lainnya

terdapat di Panduan (terlampir).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Parama Astlrin, M.S.

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik

2. Kepala UPT Layanan Internasional
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Lampiran surat nomor r

PANDUAN USUIAN HIBAH PENINGKATAN PUBTIKASI DIJURNAT TOP-TIER

TAHUN 2020 (Dana BOPTN)

latar belakang

Salah satu cara untuk menilai kualitas sebuah penelitian adalah dengan melihat apakah

penelitian tersebut susforn dan dijadikan rujukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Dengan

demikian, publikasi di jurnal internasional bereputasi saat ini sudah menjadi sebuah

keharusan, karena melalui jurnal tersebut output penelitian bisa didiseminasikan secara

luas dan tidak terbatas oleh batasan negara.

Scopus adalah database jurnal terbesar di dunia yang didalamnya terdapat list 41,3L7

jurnal yang menurut penilaian dari Scopus merupakan jurnal bereputasi secara

internasional. Melihat banyaknya jurnal yang masuk di list Scopus, tentunya tidak

semuanya merupakan jurnal top-tier di bidangnya masing-masing. Secara umum, yang

menjadi rujukan peneliti diseluruh dunia adalah jurnal-jurnal yang berada di

ranking/kategori/kuartil 1 (A1l dan 2 (42) menurut laman ScimagoJR

(https://www.scimagoir.com/). Jurnal-jurnal di kedua kuartil tersebut pada umumnya

memiliki proses reviu yang sangat ketat dan tidak mudah sehingga setiap artikel yang

dipublikasikan di jurnal-jurnal tersebut pada umumnya sangat berkualitas dan

mendapatkan banyak sitasi.

Salah satu indikator kinerja perguruan tinggi adalah dari sitasi yang dihasilkan dari setiap

publikasi artikel. Sampai publikasi terindeks Scopus yang dihasilkan dengan afiliasi

Universitas Sebelas Maret masih didominasi oleh prosiding seminar, sebagaimana dapat

dilihat pada grafik. Oleh karena itu Universitas Sebelas Maret melalui LPPM memotivasi

para dosen dan peneliti untuk mempublikasikan karya hasil penelitiannya di jurnal-jurnal

kategori Q1 dan Q2. Berdasarkan hal tersebut, LPPM menawarkan hibah peningkatan

pubfikasi di jurnal top-tier berupa bantuan biaya submisi, biaya publikasi dan biaya

perbaikan bahasa bagi artikel-artikel yang ditulis oleh dosen UNS dengan kriteria tertentu.
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B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi dosen di lingkungan UNS di jurnal top

tier'

2. Meningkatkan internotionol reseorch network UNS.

3. Meningkatkan reputasi UNS di tingkat nasional maupun internasional.

Jumlah insentlf dan kriteria pembiayaan

1. Hibah peningkatan publikasi di jurnal top tier diberikan sebesar maksimal Rp

25.000.000,00 per draft artikel.

2. Komponen pembiayaan berupa biaya perbaikan bahasa (proofreodlcopyediting feel,
biaya submisi (submission feel dan biaya publikasi (publicotion feel

3. Invoice biaya perbaikan bahasa, biaya submisi dan biaya publikasi bertanggal antara 1

Mei 2020- 30 November 2020.

4. Tidak memperoleh pendanaan ganda untuk komponen-komponen biaya yang diajukan

(pengusul wajib melampirkan surat pernyataan dengan tanda tangan basah diatas

materai).

Persyaratan pengusul dan draft artlkel

1. Pengusul adalah dosen ahif (tidak sedang tugas belajar) di lingkungan UNS yang

memiliki H-index Scopus minimal 4 untuk kluster sains dan teknologi; dan H-index

Scopus minimal 3 untuk kluster sosial humaniora berdasarkan Kerangka Acuan

Kegiatan Program Penelitian Kolaborasi Indonesia (PPKI) Tahun 2020.

Penulis pertama atau penulis korespondensi merupakan dosen UNS.

Setiap pengusul dapat mengajukan lebih dari satu draft artikel.

Setiap pengusul boleh melakukan proses copyedit dan submit lebih dari satu kali

(misaf kan, mendapatkan rejection dari jurnal), sejauh tidak melebihi plafon.

Draft artikel yang diajukan harus sudah berbahasa Inggris.

Draft artikef yang ditulis bersama dengan co-outhor dari luar negeri diutamakan.

Kriteria Jurnal tujuan

1. Jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus yang berada di kuartil pertama (Q1)

dan kedua (Q2) di tahun T-1 berdasarkan laman ScimagoJR.

2. Jurnaf tidak termasuk dalam predatory iournol maupun yang diterbitkan oleh

predotory publisher menurut versi Beall's /lst (httos://beallslist.net/) .

3. Jurnal tujuan diutamakan yang diterbitkan oleh penerbit besar seperti Elsevier, Wiley-

Blackwell, Springer, SAGE, Cambridge, Oxford, Taylor & Francis and Routledge dan

sebagainya.

4. Diutamakan jurnal yang memiliki impoct foctor (lF) dari Clarivate Analytics lmpact

Factor (Web of Science).
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F. Mekanismepengusulan

1. Usulan dilakukan secara daring melalui akun lRlS1103 masing-masing dosen di menu

BANTUAN BIAYA PUBLIKASI.

2. Pengusul memasukkan semua data identitas usulan: judul artikel, nama jurnal tujuan,

url jurnaf tujuan, url jurnal di Scopus, kuartil di scimagojr, url scimagoir, url

submission/publication fee, nama co-author, dan afilasi co-author.

3. Pengusul mengunggah draft artikel dalam bentuk PDF.

4. Pengusul mengunggah surat pernyataan bermaterai bahwa pengusul tidak

memperoleh pendanaan ganda untuk draft artikel yang dimaksud.

G. Jadwal

Usulan dibuka mulai 1 Atustus 2020 sampai dengan 30 November 2020. Setiap usulan

akan dievaluasi {dinilai) oteh tim reviewer od-hoc internal UNS yang ditugaskan oleh

LPPM. Penilaian akan dilakukan disetiap akhir bulan dan pengumuman pemenang akan

dilakukan disetiap awal bulan selanjutnya.

Pertanttungiawaban keuangan

1. fnsentif biaya publikasi diberikan dengan sistem reimburse dengan mekanisme yang

akan diinformasikan kemudian.

2. Setiap pengusul wajib untuk menyimpan invoice dan bukti pembayaran submission

fee, publicotion fee, maupun copy


