
PANDUAN 

INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL-UNIVERSITAS LAMPUNG 

(IPII-UNILA) DAN PUBLIKASI ILMIAH NASIONAL TERAKREDITASI -

UNIVERSITAS LAMPUNG (IPINT-UNILA) 

 

1. Latar Belakang 

 

Sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan Visi Unila 2025 "Menjadi 10 Perguruan Tinggi 

Terbaik Nasional", Unila berupaya mengakselerasi peningkatan reputasi akademiknya dalam 

publikasi artikel ilmiah yang bertaraf nasional maupun internasional. Sebagai salah satu upaya 

akselerasi peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, Unila memberikan dorongan 

dan penghargaan berupa insentif kepada dosen/peneliti yang berhasil mempublikasikan artikel 

ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. 

  

2. Tujuan 

 

Pemberian penghargaan berupa insentif ini bertujuan untuk mendorong minat dan upaya para 

dosen/peneliti untuk mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi 

dan jurnal nasional terakreditasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas publikasi ilmiah Unila, serta meningkatkan reputasi akademik Unila.  

 

3. Kategori Insentif 

 

Kategori I : Insentif Publikasi Ilmiah Internasional-Universitas Lampung (IPII-UNILA). 

Kategori II: Insentif Publikasi Ilmiah Nasional Terakreditasi Universitas Lampung           

(IPINT-UNILA) 

 

I. KATEGORI I 

 

1.1  Persyaratan 

a. Pengusul adalah dosen tetap Unila yang artikel ilmiahnya telah diterbitkan di jurnal 

internasional (berstatus published) yang telah terindeks di Scopus dan/atau Elsevier-

Science Direct dan/atau ISI-Thomson Reuters dan/atau Web of Science dan/atau 

organisasi masyarakat keilmuan/profesi international (International Scientific Society 

Organisation), periode Oktober 2016 sampai dengan 15 November 2017.  

b. Pengusul merupakan penulis utama yang secara jelas dinyatakan pada artikel ilmiah 

yang diusulkan; 

c. Artikel ilmiah yang diusulkan ditulis dalam bahasa PBB (Inggris, Perancis, Spanyol, 

Cina, atau Arab); 

d. Artikel ilmiah yang diusulkan memuat nama institusi Universitas Lampung sebagai 

afiliasi pengusul; 

e. Artikel ilmiah yang telah mendapatkan IPII-UNILA 2017 tidak dapat diusulkan 

kembali pada periode berikutnya; 

f. Artikel yang diusulkan belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk menerima 

dana insentif dari pihak manapun.  

 

 

 

 

 



1.2 Mekanisme Pengusulan 
a. Pengusul harus mengunggah Artikel Ilmiah yang diusulkan dalam Sistem Repository 

Universitas Lampung (http://repository.lppm.unila.ac.id), dan melampirkan print-out 

repository yang memuat Artikel Ilmiah tersebut.  

b. Pengusul harus mengisi format Usulan Publikasi Ilmiah Internasional Universitas 

Lampung (IPII-UNILA).  Cover, Lembar Pengesahan, dan Biodata Pengusul lihat 

Lampiran. 

c. Pengusul melampirkan print screen atau informasi tentang sampul judul, halaman 

identitas, daftar dewan redaksi, dan gambaran umum jurnal, serta daftar isi yang 

memuat Artikel Ilmiah yang diusulkan. 

d. Pengusul melampirkan print screen atau informasi tentang Index dan/ atau Impact 

Factor Scopus dan/atau Elsevier-Science Direct dan/atau ISI-Thomson Reuters 

dan/atau Web of Science dan/atau organisasi masyarakat keilmuan/profesi 

international (International Scientific Society Organisation) dari Journal yang 

menerbitkan Artikel Ilmiah yang diusulkan.  

e. Pengusul melampirkan print out Artikel Ilmiah yang diusulkan. 

f. Dokumen cetak dikumpulkan di LPPM Unila sebanyak 3 (tiga) eksemplar, dengan 

sampul soft cover warna merah paling lambat tanggal 15 November 2017. 

 

 

I. KATEGORI II 

 

1.1 Persyaratan 

a. Pengusul adalah dosen tetap Unila yang artikel ilmiahnya telah diterbitkan di Jurnal 

Nasional Terakreditasi Dikti atau Kemenristekdikti, periode Oktober 2016 sampai 

dengan 15 November 2017. 

b. Pengusul merupakan penulis utama yang secara jelas dinyatakan pada artikel ilmiah 

yang diusulkan; 

c. Artikel ilmiah yang diusulkan memuat nama institusi Universitas Lampung sebagai 

afiliasi pengusul. 

d. Artikel ilmiah yang telah mendapatkan IPINT-UNILA 2016 tidak dapat diusulkan 

kembali pada periode berikutnya; 

e. Artikel yang diusulkan belum pernah atau tidak sedang dalam proses  untuk menerima 

dana insentif dari pihak manapun.  

 

2.2 Mekanisme Pengusulan 
a. Pengusul harus mengunggah Artikel Ilmiah yang diusulkan dalam Sistem Repository 

Universitas Lampung (http://repository.lppm.unila.ac.id), dan melampirkan print 

screen  repository yang memuat Artikel Ilmiah tersebut.  

b. Pengusul harus mengisi format Usulan Publikasi Ilmiah Nasional Terakreditasi-

Universitas Lampung (IPINT-UNILA).  Cover, Lembar Pengesahan, dan Biodata 

Pengusul lihat Lampiran. 

c. Pengusul melampirkan print screen atau informasi tentang sampul judul, halaman 

identitas, daftar dewan redaksi, status akreditasi, dan gambaran umum jurnal, serta 

daftar isi yang memuat Artikel Ilmiah yang diusulkan. 

d. Pengusul melampirkan print screen atau informasi tentang status akreditasi dari 

Journal yang menerbitkan Artikel Ilmiah yang diusulkan. 

e. Pengusul melampirkan print out Artikel Ilmiah yang diusulkan. 

f. Dokumen cetak dikumpulkan di LPPM Unila sebanyak 3 (tiga) eksemplar, dengan 

sampul soft cover warna putih paling lambat tanggal 15 November 2017.  


