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PEDOMAN  
INSENTIF PUBLIKASI 
NON KOMPETISI 
FISIPOL UGM  
PERIODE 2 TAHUN 2020 
 

A. KETENTUAN UMUM 

 
1. Pengusul adalah: 

a. Tenaga Pengajar di FISIPOL UGM (PNS, SK Rektor, dan SK Dekan); 

b. Memiliki akun Science and Technology Index (SINTA)1 yang sudah diverifikasi dan/atau Google 

Scholar2 dengan email UGM. 

2. Prasyarat publikasi yang diusulkan antara lain: 

a. Mencantumkan nama Departemen/ FISIPOL UGM/ UGM sebagai identitas asal penulis di dalam 

publikasi; 

b. Belum pernah mendapatkan hibah atau insentif serupa dari sumber lainnya; 

c. Satu judul publikasi hanya dapat menerima satu kali insentif dan tidak dapat diusulkan kembali 

untuk insentif serupa; 

d. Apabila dalam satu judul publikasi terdapat lebih dari satu penulis/ editor yang berasal dari 

FISIPOL, maka usulan tersebut hanya dapat diajukan oleh salah satu penulis/editor;  

e. Khusus kategori publikasi Jurnal, pengusul bukan merupakan ketua dan anggota dewan 

redaksi pada artikel yang diajukan; 

f. Khusus kategori publikasi buku, apabila pengusul menjadi penulis dan editor, maka pengusul 

hanya dapat mengajukan insentif untuk salah satu posisi;  

g. Diterbitkan setelah tanggal 1 Agustus 2018; dan 

h. Rincian publikasi sudah dimasukkan (entry) ke dalam PRISMA serta diverifikasi dan ditampilkan 

untuk publik.  

                                                
1 Bagi tenaga pengajar yang memiliki NIDN  
2 Bagi tenaga pengajar yang belum memiliki NIDN 
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3. Jumlah usulan yang diterima: 

Setiap nama pengusul yang lolos seleksi hanya boleh mendapat maksimal jumlah insentif tertentu 

untuk tiap jenis publikasi dalam satu tahun anggaran, yaitu:  

a. Maksimal 2 (dua) publikasi untuk jenis publikasi jurnal nasional;  

b. Maksimal 2 (dua) publikasi untuk jenis jurnal internasional;  

c. Maksimal 1 (satu) publikasi untuk jenis publikasi prosiding; 

d. Maksimal 1 (satu) publikasi untuk jenis publikasi buku;dan 

e. Maksimal 2 (dua) publikasi untuk jenis publikasi book chapter. 

4. Dana insentif yang diberikan untuk penulis pertama atau kedua atau corresponding author adalah 

100% dari total alokasi dana masing-masing jenis insentif. Sementara dana insentif yang diberikan 

untuk penulis ketiga dan seterusnya adalah 75% dari total alokasi dana masing-masing jenis insentif. 

5. Jumlah insentif yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Panduan Insentif Publikasi. 

6. Nilai alokasi dana tertulis adalah bruto. Pajak ditanggung oleh penerima insentif. 

 

B. KRITERIA 

Jenis Kategori 

A. Jurnal Nasional 1. Jurnal Nasional Terindeks Sinta 3 dan 4 

2. Jurnal Nasional Terindeks Sinta 2 

3. Jurnal Nasional Terindeks Sinta 1 

B. Jurnal Internasional 1. Jurnal Internasional Terindeks Q4 

2. Jurnal Internasional Terindeks Q3 

3. Jurnal Internasional Terindeks Q2 

4. Jurnal Internasional Terindeks Q1 

C. Prosiding 1. Prosiding Nasional Ber-ISBN 

2. Prosiding Internasional Ber-ISBN 

3. Prosiding Internasional Terindeks 

D. Buku 1. Buku Nasional 

2. Buku Internasional 

E. Book Chapter 1. Book Chapter Nasional 

2. Book Chapter Internasional 

*) Untuk rincian prasyarat dan ketentuan tiap kategori lihat di halaman lampiran. 
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C. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN INSENTIF 

 

 Melengkapi dokumen yang terdiri dari: 

1. Formulir pengajuan insentif online, dapat diakses melalui portal www.hibahriset.fisipol.ac.id; 

2. Dokumen artikel lengkap (asli/Salinan), yang terdiri dari:  

a) Halaman muka (cover); 

b) Halaman daftar isi;  

c) Isi artikel; dan 

d) Halaman yang memuat dewan redaksi (khusus untuk jenis publikasi buku). 

3. Bukti persetujuan pengajuan insentif dari Kepala Departemen. Contoh:  

a) Kepala Departemen mengirimkan email kepada UP3M yang berisi persetujuan 

pengajuan insentif (catatan: pengusulan bisa untuk individu atau kolektif); dan  

b) Terusan email antara pengusul dengan Kepala Departemen yang menyatakan bahwa 

Kepala Departemen menyetujui pengajuan pengusulan insentif publikasi. 

 Dokumen pengajuan tersebut wajib diunggah kembali ke portal www.hibahriset.fisipol.ac.id. 

 Dokumen pengajuan Insentif Publikasi Non Kompetisi yang tidak lengkap tidak akan diproses. 

 

D. KRITERIA KELAYAKAN 

 
1. Semua dokumen akan melalui proses cek plagiasi. 

2. Untuk beberapa kategori akan melalui proses review oleh UP3M FISIPOL UGM dengan poin 

penilaian sebagai berikut: 

 

No Kategori Kriteria Kelayakan 

a. Buku Nasional 
- Diterbitkan oleh penerbit komersial atau dari lembaga 

Pendidikan atau sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619);  

- Substansi buku; dan 

- Memiliki nomor Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

b. Buku Internasional 

c. Book Chapter Nasional 

- Diterbitkan oleh penerbit komersial atau dari lembaga 
Pendidikan atau sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619);  

- Substansi buku; dan 

- Memiliki nomor ISBN. d. Book Chapter Internasional 

 

http://www.hibahriset.fisipol.ac.id/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
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E. JADWAL PENGAJUAN 

 
● Batas akhir pengumpulan berkas : 13 November 2020 

● Pengumuman penerima  : 23 November 2020 

 

F. KONTAK INFORMASI 

 
Unit Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Gadjah Mada 

Jl. Socio Yustisia No.2 Gedung BA Lantai 2 Ruang 212 

Bulaksumur Yogyakarta 55281 

Telp  : 0274-563362 ext.154 

Hp/WA  : 085325207676 

Email  : unitp3m.fisipol@ugm.ac.id 
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