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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
PengertianDalam pedoman ini yang dimaksud dengan:(1) Insentif adalah suatu sarana memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu oerangsang ataupunpendorong dengan sengaja Kepada dosen agar timbul semangat yang besar untuk meningkatkanproduktivitas karya ilmiah;(2) Karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidangpendidikan, penelitian serta pengabdian pada masyarakat dengan menuangka gagasan tertentu melaluiidentifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis dan evaluasi, kesimpulan-kesimpulandan saran pemecahannya.;(3) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Semarang;(4) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di lingkungan Universitas PGRI Semarang;(5) Dosen adalah dosen Universitas PGRI Semarang.

BAB II
TUJUAN, SASARAN DAN KEGUNAAN

Pasal 2
TujuanTujuan penyusunan pedoman pengajuan insentif karya ilmiah adalah(1) Meningkatkan motivasi dosen untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui buku, jurnal ilmiah,koran/majalah popular/umum, prosiding seminar internasional, dan karya inovasi;(2) Meningkatkan budaya menulis bagi dosen Universitas PGRI Semarang;(3) Memberikan apresiasi Kepada dosen yang berhasil mempublikasikan karya ilmiahnya melalui buku, jurnalilmiah, Koran/majalah popular/umum, prosiding seminar internasional, dan karya inovasi.
Pasal 3
SasaranSasaran pedoman pengajuan insentif karya ilmiah ini adalah dosen Universitas PGRI Semarang.
Pasal 4

KegunaanPedoman pengajuan insentif karya ilmiah ini dipergunakan sebagai rambu-rambu tata cara pengajuan insentifkarya ilmiah di Universitas PGRI Semarang.
BAB III

KLASIFIKASI KARYA ILMIAH

Pasal 5(1) BUKUa. Jenis Buku1. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannyahanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu;2. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada suatubiadang ilmu kompetensi penulis;3. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakarbidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;4. Buku ilmiah popular adalah buku yang berisi tentang  materi dan ilmu yang sering disebutkan ataudiajarkan dalam lingkup akademis sehari-hari dan bersifat umum di kalangan masyarakat.b. Penerbit Buku1. Penerbit internasional adalah penerbit yang peredaran bukunya beredar di minimal 3 (tiga)negara;2. Nasional adalah penerbit yang peredaran bukunya beredar minimal 3 (tiga) provinsi di wilayahnegara Republik Indonesia;3. Diterbitkan sendiri yaitu buku yang diterbitkan untuk keperluan terbatas (untuk kalangan sendiri).



(2) JURNAL ILMIAHJurnal atau berkala ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsimeregistrasi kegiatan kecendekianan, mensertifikasi kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,mendeseminasikannya secara luas kepada khalayak ramai dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatankecendekianan ilmuan yang dimuat.a. Jurnal Ilmiah Internasional1. Jurnal ilmiah internasional kriteria A terindeks pada Clarivate Analitycs, Scopus dan MicrosoftAcademic Search serta mempuanyai factor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science(Clarivate Analytics) atau dari Scientific Journal Ranking (SJR);2. Jurnal ilmiah Internasional kriteria B terindeks oleh database internasional (Web of Science,Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai factor dampak (impact factor)dari ISI Web of Science (Clarivate Analytics) atau dari Scientific Journal Ranking (SJR);3. Jurnal ilmiah Internasional kriteria C, jurnal yang terindeks pada pengindeks bereputasi sedangseperti DOAJ, Ebsco, CABI, Copernicus.b. Jurnal Ilmiah Nasional1. Jurnal ilmiah nasional kriteria A terakreditasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi denganmasa berlaku hasil akreditasi yang sesuai;2. Jurnal ilmiah nasional kriteria B tidak terakreditasi tetapi setidaknya memiliki internasionalindexing minimal DOAJ;3. Jurnal ilmiah nasional kriteria C tidak terakreditasi tetapi setidaknya memiliki internasionalindexing minimal Google Scholar.(3) KORAN/ MAJALAH POPULAR/ UMUMKoran/majalah popular/majalah umum adalah koran/majalah popular/majalah umum yang memenuhisyarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular dandiedarkan serendah-rendahnya pada wilayah Kabupaten/Kota. Dengan kriteria sebagai berikut:a. Koran/majalah popular/majalah umum kriteria A adalah berskala regional/nasional beroplah besar,seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Jawa Pos, Suara Merdeka, Seputar Indonesia;b. Koran/majalah popular/majalah umum kriteria B adalah berskala regional/nasional beroplah kecilseperti Radar Semarang, Solo Pos, Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo.(4) PROSIDING SEMINAR INTERNASIONALProsiding seminar internasional adalah kumpulan dari paper-paper akademis yang dipublikasikan dalamacara seminar/ conference internasional yang diadakan baik di luar negeri maupun di dalam negeri yangdiikuti peserta minimal 4 negara termasuk Indonesia. Prosiding tersebut terindeks minimal salah satu darilembaga pengindeks SCOPUS, WEB OF SCIENCE, IEEE, EXPLORE, atau SPIE. Prosiding seminar internasionaldengan kriteria:a. Prosiding seminar internasional kriteria A adalah yang pipresentasikan secara oral;b. Prosiding seminar internasional kriteria B adalah yang pipresentasikan secara poster.(5) KARYA INOVASIRancangan dan karya inovasi dengan kriteria sebagai berikut:a. Karya inovasi kriteria A telah memperoleh hak kekayaan intelektual tingkat internasional yang sudahdiimplementasikan di industri (paling sedikit diakui oleh 4 negara);b. Karya inovasi kriteria B telah memperoleh hak kekayaan intelektual tingkat internasional (paling sedikitdiakui oleh 4 negara);c. Karya inovasi kriteria C telah memperoleh hak kekayaan intelektual tingkat nasional (yang sudahdiimplementasikan di industri);d. Karya inovasi kriteria D telah memperoleh hak kekayaan intelektual tingkat nasional dalam bentuk patensederhana yang telah memiliki sertifikat dari Direktoral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia;e. Karya inovasi kriteria E adalah karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memilikisertifikat dari Direktoral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN INSENTIF PEPENULISAN

Pasal 6(1) BUKUa. Kriteria Umum Buku:1. Isi tuisan linier dengan bidang ilmu penulis utama;2. Tidak mengandung unsur plagiarism;3. Diterbitkan oleh badan Ilmiah/ organisasi/ Perguruan Tinggi;4. Disusun berbasis riset;



5. Memiliki ISBN dan diedarkan;6. Menjunjung visi dan misi UPGRIS dan tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 19457. Penulis mencantumkan kata “dari UPGRIS” atau “dosen UPGRIS Fakultas …”.b. Buku Monograf1. Memenuhi kriteria umum buku;2. Substansi satu hal dalam satu bidang ilmu;3. Memenuhi kaidah penulisan yang utuh (rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teorimutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka);4. Tebal paling sedikit 40 halaman berukuran 15.5 cm x 23 cm;5. Memenuhi komponen yang harus ada daam buku monograf.c. Buku referensi1. Memenuhi kriteria umum buku;2. Substansi satu hal dalam satu bidang ilmu;3. Memenuhi kaidah penulisan yang utuh (rumusan masalah, pemecahan masalah, dukungan teorimutakhir, kesimpulan dan daftar pustaka);4. Tebal paling sedikit 40 halaman berukuran 15.5 cm x 23 cm;5. Memenuhi komponen yang harus ada daam buku referensi.d. Buku Ajar1. Memenuhi kriteria umum buku;2. Buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakat bidang terkait;3. Memenuhi kaidah penulian ilmiah;4. Tebal paling sedikit 200 halaman tidak termasuk prakata, Daftar isi dan Lampiran;5. Diketik dengan computer huruf Times New Roman (font 12) pada kertas ukuran A4 dengan jarakbaris tulisan 1.5 spasi beserta softcopy dalam CD;6. Memenuhi komponen yang harus ada dalam buku ajar.e. Buku ilmiah popular1. Naskah buku belum pernah memperoleh insentif penulisan buku karya sebelumnya dan belumpernah diterbitkan bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan;2. Naskah buku yang diajukan harus memiliki unsur: (1) prakata, (2) daftar isi, (3) batah tubuh yangtinggi dalam baba tau bagian, (4) daftar pustaka, (5) halaman pendukung (glosarium, indeks,lampiran, dll);3. Merupakan naskah asli dan dilengkapi dengan syarat pernyataan bebas plagiarisme;4. Jmlah halaman naskah buku minimal 150 halaman (tidak termasuk prakata, daftar isi, dan halamanpendukung.(2) JURNAL ILMIAHa. Kriteria Umum Jurnal Ilmiah Internasional1. Karya tulis ilmiah yagn diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan2. Memiliki ISSN;3. Bebas dari unsur plagiarism;4. Publikasi ditulis dalam Bahasa PBB (Tiongkok, Arab, Inggris, Spanyol. Perancis dan Rusia) atauBahasa Indonesia;5. Memiliki terbitan versi online;6. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat)negara;7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) kali terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4(empat) negara;8. Tidak termasuk jurnal internasional palsu atau jurnal internasional yang dipertanyakan.b. Kriteria Umum Jurnal Ilmiah Nasional1. Karya tulis ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;2. Memiliki ISSN;3. Memiliki terbitan versi online;4. Dikelola secara professional: ketepatan keberkalaa, ketersediaan petunjuk penulisan, indenttasjurnal dan lain-lain;5. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dana tau konsep ilmiahdalam disiplin ilmu tertentu;6. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yangrelevan;7. Diterbitkan oleh penerbit/badan ilmiah/organisasi profesi/perguruan tinggi dengan unit-unitnya;8. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris;9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda;10. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dariminimal dua institusi yang berbeda;



11. Terbebas dari unsur plagiarisme.(3) KORAN/ MAJALAH POPULAR/ UMUMDengan kriteria sebagai berikut:a. Bebas dari unsur plagiarsime;b. Mencantumkan identitas atau kata “dari UPGRIS…” atau “dosen UPGRIS..”;c. Panjang tulisan sekurang-kurangnya 5 paragraf.(4) PROSIDING SEMINAR INTERNASIONALDengan kriteria sebagai berikut:a. Memiliki ISBN atau ISSN;b. Ada tim editor terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai;c. Diterbitkan dan diedarkan dalam lingkup internasional untuk prosising internasional;d. Penulis dalam satu prosiding berasal dari dua negara atau lebih;e. Sisi tulisan linier dengan bidang ilmu penulis utama;f. Bebas dadi unsur plagiarimse;g. Mencantumkan identitas atau kata “dari UPGRIS…” atau “dosen UPGRIS..”;h. Dipresentasikan secara oral atau poster.(5) KARYA INOVASIDengan kriteria sebagai berikut:a. Karya inovasi linier dengan bidang ilmu penulis utama;b. Bebas dari unsur plagiarism;c. Mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual.
BAB IV

KETENTUAN LAINNYA

Pasal 7(1) Dalam penulisan karya ilmiah, penulis wajib mencantumkan nama Fakultas dan atau nama institutis UPGRISdan menggunakan email korespondensi dengan domain upgris.ac.id.(2) Penerima insentif adalah penulis pertama.(3) Prestasi yang timbul akibat karya-karya ilmiah tersebut, dosen UPGRIS juga berhak mendapatkan tambahaninsentif. Prestasi tersebut dikelompokkan dalam kriteria-kriteria sebagai berikut:a. Prestasi kriteria A adalah prestasi di tingkat Internasional;b. Prestasi kriteria B adalah prestasi di tingkat Nasional;c. Prestasi kriteria C adalah prestasi di tingkat Regional;d. Prestasi kriteria D adalah prestasi di tingkat Internal Perguruan Tinggi.(4) Pengusulan insentif karya ilmiah dibawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LPPM) UPGRIS.
BAB V

DAFTAR INSENTIF PENULISAN KARYA ILMIAH DAN BATAS WAKTU PENGAJUANNYA

Pasal 8

No. Jenis Karya Ilmiah Jumlah Insentif (Rp) Batas Waktu Pengajuan1. Buku monograf 2.000.000 1 tahun2. Buku referensi 5.000.000 1 tahun3. Buku ajar 2.000.000 1 tahun4. Buku imliah populer 1.500.000 1 tahun5. Jurnal ilmiah internasional kriteria A Q1 15.000.000 2 tahun6. Jurnal ilmiah internasional kriteria A Q2 13.000.000 2 tahun7. Jurnal ilmiah internasional kriteria B Q3 11.000.000 2 tahun8. Jurnal ilmiah internasional kriteria B Q4 9.000.000 2 tahun



9. Jurnal ilmiah internasional kriteria C 5.000.000 2 tahun10. Jurnal ilmiah nasional kriteria A 7.000.000 1 tahun11. Jurnal ilmiah nasional kriteria B 5.000.000 1 tahun12. Jurnal ilmiah nasional kriteria C 3.000.000 1 tahun13. Koran/Majalah popular/umum kriteria A 700.000 2 bulan14. Koran/Majalah popular/umum kriteria B 500.000 2 bulan15. Prosiding seminar internasional kriteria A 1.000.000 1 tahun16. Prosiding seminar internasional kriteria B 700.000 1 tahun17. Karya inovasi kriteria A 20.000.000 1 tahun18. Karya inovasi kriteria B 18.000.000 1 tahun19. Karya inovasi kriteria C 15.000.000 1 tahun20. Karya inovasi kriteria D 12.000.000 1 tahun21. Karya inovasi kriteria E 1.000.000 1 tahun22. Prestasi kriteria A 5.000.000 2 bulan23. Prestasi kriteria B 4.000.000 2 bulan24. Prestasi kriteria C 3.000.000 2 bulan25. Prestasi kriteria D 2.500.000 2 bulanKeterangan:1. Insentif termasuk biaya publikasi2. Insentif prosiding seminar internasional tidak termasuk biaya registrasi dan akomodasi
BAB VI

PENUTUP

Pasal 9Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakanperbaikan sebagaimana mestinya.
Rektor,
Dr. Muhdi, SH., M.Hum.NPP 896201055


