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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PEMBERIAN INSENTIF/REWARD PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH   
TAHUN 2022 
Kode/No : 3/SOP- LPPM/2022 Tanggal : 5 APRIL 2022  

 

Tujuan 1. Meningkatkan kemampuan para dosen/peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang 

bermutu dan bertaraf internasional dan nasional terakreditasi. 

2. Mendorong dosen/peneliti agar makin berani untuk menulis 

artikel dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dan nasional 

terakreditasi. 
 

Sasaran 

 

Diharapkan dengan adanya peningkatan publikasi ilmiah 

internasional bereputasi dan nasional terakreditasi dosen/peneliti 

serta akan meningkatkan pula kualitas penelitian di Universitas Bung 

Hatta dan nama Universitas Bung Hatta di kancah peneliti nasional 

dan internasional 

Ruang Lingkup Berlaku bagi dosen tetap Universitas Bung Hatta 
 

Definisi 1. Artikel ilmiah adalah tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel 

ulasan (review article) maupun artikel penelitian (research article) dari 

laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya 

untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional. 

2. Insentif/reward publikasi artikel ilmiah adalah sebagai bentuk 

penghargaan Civitas Akademika Universitas Bung Hatta kepada 

Dosen Tetap yang telah mempublikasikan karya Ilmiahnya di 

Jurnal Internasional Bereputasi dan Jurnal Nasional Terindeks di 

Science and Technology Indeks (Sinta). 

Referensi Anggaran Pengembangan LPPM Universitas Bung Hatta  
 

Syarat Pengusul Syarat umum : 

1. Insentif diberikan kepada dosen/peneliti yang artikelnya telah 

diterbitkan (published) dalam jurnal ilmiah bertaraf internasional 

bereputasi (bukan prosiding).  

2. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarisme 

dan belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan 

dengan surat pernyataan. 

3. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum 

PBB: Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab. 

4. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis 

atau disertasi. 

5. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah 

dosen/peneliti dari Dosen Tetap Universitas Bung Hatta. 
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6. Pengusul adalah penulis pertama dengan jumlah penulis dalam 

artikel ilmiah tersebut minimal 2 (dua) orang. 

7. Insentif artikel pada jurnal internasional bereputasi hanya 

diberikan kepada penulis pertama. 

8. Penulis pertama menggunakan afiliasi Universitas Bung Hatta 

dan email bunghatta.ac.id yang tercantum dalam artikel. 

9. Sistem pemberian insentif publikasi adalah berdasarkan 

pengajuan pada https://simlitabmas.bunghatta.ac.id/login 

dan hasil evaluasi oleh LPPM. 

10. Artikel yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan 

kembali. 
 

Syarat Khusus :  

I. Pemberian Insentif/Reward Publikasi Artikel Internasional 

Bereputasi  

a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau 

Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;  

b. Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh 

Kemristekdikti (Web of Science dan/atau Scopus),  mempunyai 

faktor dampak (SJR) dari SCImago Journal dan Country Rank 

paling rendah Q3 (quartile tiga) dan tidak berstatus 

discontinous pada saat pengajuan insentif;  

c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 

d. Spesifikasi quartile : 

Quartile 1 (Q1) : 

✓ Jurnal memiliki H indeks ≥ 40 dan atau SJR ≥ 1,30 

Quartile 2 (Q2) : 

✓ Jurnal memiliki H indeks ≥ 20 dan atau SJR ≥ 1,00 

Quartile 3 (Q3) : 

✓ Jurnal memiliki H indeks ≥ 10 dan atau SJR ≥ 0,5   

e. Apabila spesifikasi quartile yang diajukan tidak memenuhi 

syarat H indeks dan atau SJR yang telah ditetapkan, maka 

LPPM akan mengevalusi insentif artikel internasional 

bereputasi berdasarkan H indeks  dan atau SJR.  
 

II. Pemberian Insentif/Reward Publikasi Artikel Nasional 

Terakreditasi  

a. Insentif diberikan kepada dosen/peneliti yang artikelnya telah 

diterbitkan (published) pada Jurnal Nasional Terindeks di 

Science and Technology Indeks (Sinta) atau 

sinta.kemenristekdikti.go.id yang telah memenuhi standar tata 




