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Kepada
Yth. Bapak/Ibu Dosen
di
Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Assalamu’alaikum wr.wb.

  Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan  kompetensi  dosen  dalam  publikasi  ilmiah, 
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LP2M)  UIN  Sultan  Maulana 
Hasanuddin Banten memberikan bantuan penghargaan publikasi karya ilmiah dengan ketentuan 
sebagai berikut:

1.  Penerima bantuan adalah dosen tetap (PNS dan non-PNS) di lingkungan UIN Sultan Maulana
     Hasanuddin Banten;
2.  Karya  ilmiah  dipublikasikan  pada  jurnal  internasional  bereputasi,  jurnal  nasional  terakreditasi
     dan buku ber-ISBN;
3.  Ketentuan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

a. Berbentuk journal article (artikel jurnal), review essay (ulasan esai) atau book review (ulasan
         buku);

b. Memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
     c. Terindeks  SINTA  1  (Scopus  dan/atau  Web  of  Science)  untuk  publikasi  pada  jurnal
         internasional bereputasi;

d. Terindeks SINTA 2 untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi;
e. Terindeks SINTA 4 untuk publikasi jurnal nasional terakreditasi bagi karya hasil KUKERTA;
f.  Buku ber-ISBN untuk publikasi karya hasil KUKERTA;

     g. Karya  ilmiah  terbit  pada  tahun  2021  atau  setidaknya  memiliki  status  diterima  untuk
         diterbitkan (accepted for publication) dan dibuktikan dengan surat keterangan diterima  
         (letter of acceptance) oleh jurnal/e-mail dari jurnal;
     h. Karya  ilmiah  belum  pernah  mendapatkan  bantuan  sebelumnya  dari  pihak  mana  pun
         (dibuktikan dengan surat pernyataan di atas materai Rp. 10.000,00);
     i.  Karya  ilmiah  pada  jurnal  ditulis  oleh  penulis  tunggal  (single  author)  atau  penulis  pertama
         (first author/corresponding author) dengan mencantumkan identitas afiliasi UIN Sultan  
         Maulana Hasanuddin Banten;
     j.  Karya  ilmiah  berbentuk  buku  ditulis  oleh  penulis  mahasiswa  dan  Dosen  Pembimbing
         Lapangan (DPL) dengan mencantumkan identitas afiliasi UIN Sultan Maulana Hasanuddin
         Banten.



a.  Karya ilmiah  yang  dipublikasikan  pada  jurnal  yang  terindeks  SINTA  1  (Scopus  dan/atau
          Web of Science) kepada 5 orang sebesar @ Rp. 10.000.000,00.

b.  Karya ilmiah  yang  dipublikasikan  pada  jurnal  nasional  terakreditasi  SINTA  2  kepada  10
          orang sebesar @ Rp 7.500.000,00.
   c.  Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 4 kepada 8  

             orang dengan besaran sebagai berikut:
   1)  Terbaik 1: 1 orang @ Rp. 1.500.000,00.
   2)  Terbaik 2: 1 orang @ Rp. 1.200.000,00.
   3)  Terbaik 3: 1 orang @ Rp. 800.000,00.
   4)  Terbaik 4: 5 orang @ Rp. 500.000,00.

d.  Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam  bentuk buku ber-ISBN kepada 18 orang 
             dengan besaran sebagai berikut:

   1)  Terbaik 1: 1 orang @ Rp. 1.000.000,00.
   2)  Terbaik 2: 1 orang @ Rp. 800.000,00.
   3)  Terbaik 3: 1 orang @ Rp. 700.000,00.
   4)  Terbaik 4: 15 orang @ Rp. 500.000,00.

5.  Mekanisme  pengajuan  dan  alur  penetapan  penerima  bantuan  penghargaan  publikasi  karya
     ilmiah adalah sebagai berikut:
     a.  Penulis  mengusulkan  bantuan  penghargaan  kepada  Rektor  melalui  Ketua  Lembaga
          Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan ketentuan:
          1)  Pengajuan bantuan penghargaan publikasi karya ilmiah dilakukan melalui google form
                dengan link:https://bit.ly/3kUhT42;
          2)  Usulan karya ilmiah pada jurnal dilampiri tiga (3) buah cetak lepas (offprint) artikel dan
                pencantuman link situs web jurnal di dalam surat usulan;

3)  Usulan karya ilmiah berbentuk buku dilampiri tiga (3) buah cetak buku ber-ISBN di  
               dalam surat usulan.
      b.  LP2M  meneliti,  memverifikasi  kebenaran  dan  kelayakan  karya  ilmiah  sesuai  dengan
           ketentuan;
      c.  Ketua LP2M  menyampaikan  laporan  kepada  Rektor  tentang  hasil  verifikasi  kelayakan
           karya ilmiah dari Komite Penilaian.
      d.  Komite Penilaian melakukan verifikasi kelayakan karya ilmiah dengan komponen sebagai
           berikut:
            1)  Identitas penulis;

2)  Judul karya ilmiah;
3)  Nama jurnal, volume dan nomor terbit, dan ranking jurnal untuk karya ilmiah jurnal;
4)  Nama penerbit dan tahun terbit untuk karya ilmiah buku;
5)  Orisinalitas karya dan terpenuhinya kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
6)  Substansi, kontribusi akademik dan kebaruan.

e.  LP2M mengajukan  hasil  penilaian  untuk  diproses  dan  diterbitkan  surat  keputusan
penerima bantuan penghargaan publikasi karya ilmiah;

f.  Bagian  Keuangan  melakukan  penghitungan,  pencairan  dan  mentransfer  ke  rekening
            penerima bantuan penghargaan publikasi karya ilmiah.
6.  Timeline Pengajuan, Penetapan dan Pemberian Bantuan Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah
      diatur sebagai berikut:.

a.  Waktu Pengajuan                                                                          05-15 Oktober 2021
b.  Verifikasi dan Penilaian Karya Ilmiah                                            16-20 Oktober 2021
c.  Sidang Pleno Tim Penilaian Karya Ilmiah                                          21 Oktober 2021
d.  Pengajuan SK Penerima Bantuan Penghargaan Karya Ilmiah          25 Oktober 2021

7.  Penerima  bantuan  penghargaan  publikasi  karya  ilmiah  menyerahkan  laporan
     pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30  
     November 2021.

4.  Bantuan penghargaan yang diberikan adalah sebagai berikut:



   

 

    

 

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

                                                                        Ketua LP2M,

Dr. Hunainah, M.M.
NIP.19670414 199303 2 003

Tembusan

1. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Sebagai Laporan)
2. Wakil Rektor I, II, III
3. Kabiro AUPK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
4. Arsip
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