PANDUAN

PENGHARGAAN KARYA ILMIAH SUDAH TERBIT
PADA JURNAL KATEGORI QUARTILE 1 (Q1) TERINDEKS
PADA DATABASE PENGINDEKS BEREPUTASI DAN BER-

IMPACT FACTOR (IF) TINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

A. KETENTUAN UMUM
1.

Penghargaan Insentif diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan UGM yang
memiliki karya ilmiah telah terbit secara utuh (sudah memiliki volume dan nomor, bukan

article in press dan bukan online first article) pada jurnal Q1 terindeks Scopus dengan IF
lebih dari 2 untuk bidang Saintek dan IF lebih dari 1 untuk bidang Sosial Humaniora pada
Tahun 2021
2. Karya ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Tiongkok, Inggris, Prancis, Rusia,
dan Spanyol) dan merupakan publikasi dari hasil penelitian dosen yang mengajukan.
3. Pengusul hanya diperbolehkan mengajukan satu karya ilmiah pada masa seleksi yang
sama, dengan ketentuan karya ilmiah yang diajukan tidak terbit pada volume jurnal yang
sama dan tidak merupakan bagian kewajiban publikasi dari suatu kegiatan proyek
penelitian yang sudah didanai dari mitra luar negeri atau mitra perusahaan lain.
4. Satu karya ilmiah hanya bisa diajukan sekali untuk mendapatkan penghargaan ini.
5. Karya ilmiah yang diusulkan bukan karya ilmiah untuk pemenuhan persyaratan Insentif
Berbasis Kinerja (IBK) dosen dan bukan untuk pemenuhan persyaratan capaian research

grant / research project tertentu dan atau hibah RTA Direktorat Penelitian.
6. Penghargaan ini tidak berlaku untuk artikel ilmiah yang telah didanai dengan Bantuan
Presentasi Konferensi Internasional atau Insentif Presentasi Seminar Internasional (UASC),
Penghargaan Karya Ilmiah Telah Terbit pada Jurnal dan Prosiding Terindeks pada
Database Pengindeks Beriputasi, Badan Penerbit dan Publikasi (BPP) UGM.
7. Pengusul tidak memiliki tanggungan kewajiban publikasi hasil pendanaan BPP UGM pada
tahun sebelumnya.

B. PERSYARATAN BAGI PENGUSUL
1. Pengusul adalah dosen atau tenaga kependidikan PNS atau non-PNS SK Rektor UGM
berstatus aktif yang tercatat dalam HRIS UGM.
2. Pengusul adalah penulis pertama (first author) atau penulis korespondensi tunggal (one

corresponding author). Apabila penulis korespondensi lebih dari satu maka pengajuan
akan ditolak.
3. Pengusul mencantumkan UGM sebagai institusi afiliasi tunggal pada karya ilmiah yang
diajukan.
4. Pengusul dosen memiliki NIDN/NIDK dan memiliki akun SINTA yang sudah diverifikasi dan
sudah di-update.
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C. KRITERIA KARYA ILMIAH YANG DIUSULKAN
Artikel telah terbit pada jurnal internasional Kategori Quartile 1 (Q1) Terindeks Scopus dan
Ber-Impact Factor (IF),dengan IF lebih dari 2 untuk bidang Saintek dan IF lebih dari 1 untuk
bidang Sosial Humaniora pada Tahun 2021.

D. MEKANISME SELEKSI, EVALUASI, DAN NILAI PENGHARGAAN
1. Karya ilmiah akan diseleksi oleh tim berdasarkan kriteria penilaian:
a. kualitas jurnal meliputi peringkat, indeksasi, dan/atau ada tidaknya impact factor
serta tidak termasuk jurnal predator.
b. kesesuaian artikel yang diajukan sesuai dengan ketentuan umum dan kriteria.
c.

Karya ilmiah yang lolos evaluasi dan dinyatakan sebagai pemenang akan
mendapatkan penghargaan dengan besaran (bruto) Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta
rupiah)

2. Dalam 1 tahun anggaran, 1 pengusul hanya bisa mengusulkan satu karya ilmiah. Kuota
yang disediakan pada Tahun Anggaran 2021 adalah untuk 15 pemenang.
3. Insentif/Penghargaan dikirimkan/ditransfer langsung melalui nomor rekening yang
tercantum dalam data HRIS UGM.
4. Pengajuan usulan mengikuti mekanisme pengusulan Penghargaan Karya Ilmiah Telah
Terbit pada Jurnal dan Prosiding Terindeks pada Database Pengindeks Beriputasi.
Selanjutnya Tim seleksi akan menyeleksi artikel untuk diikutkan dalam program
pengharagaan kategori IF tinggi atau tidak.
5. Seleksi ini akan dimulai untuk periode pengusulan bulan Juli 2021 sampai dengan kuota
pemenang terpenuhi.

E. PROSEDUR PENGAJUAN USULAN
1.

Cari atau tambahkan judul artikel yang akan diajukan dalam akun SIMASTER pengusul
(simaster.ugm.ac.id) dengan membuka menu Publikasi > Jurnal/Prosiding, yang dapat
juga diakses dengan menekan tombol [Buka SIMASTER] pada panduan ini atau halaman
website ugm.id/karyaterbit2021.
BUKA SIMASTER UGM

BUKA WEBSITE
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2.

Klik pada judul artikel, lalu klik tombol [Unggah Berkas] untuk mengunggah formulir
permohonan penghargaan karya ilmiah telah terbit (L1)1.
UNDUH FORMULIR L1

3.

Pada menu Hibah > Daftar Hibah, pilih Penghargaan Karya Ilmiah Sudah Terbit pada
Jurnal dan Prosiding Terindeks pada Database Pengindeks Bereputasi Tahun Anggaran
2021.

4.

Lakukan klaim judul artikel yang akan diajukan.

5.

Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses.

F. JADWAL PENGAJUAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG
1.

Penghargaan Karya Ilmiah Sudah Terbit pada Jurnal Kategori Quartile 1 (Q1) Terindeks
pada Database Pengindeks Bereputasi dan Ber-Impact Factor (IF) Tinggi Tahun Anggaran
2021 dapat dilakukan mulai Bulan Juli 2021 sampai dengan kuota pemenang terpenuhi.

2.

Pengusul yang artikelnya dinyatakan lolos evaluasi diminta untuk mengirimkan
dokumen pendukung ke alamat e-mail bpp@ugm.ac.id dengan subjek: [Karya Ilmiah
Sudah Terbit 2021 IF Tinggi]-Judul Lengkap-Nama Pengusul, yang dapat juga diakses
dengan menekan tombol [Kirim Dokumen Pendukung] pada panduan ini atau halaman
hibah ugm.id/karyaterbit2021.
Dokumen pendukung yang telah digabung dalam satu file format PDF (maksimal
2 MB) dan diberi nama “dokumen pendukung.pdf” yang mencakup:
a)

formulir permohonan penghargaan karya ilmiah sudah terbit (L1);

b)

pernyataan persetujuan penulis anggota (L2);

c)

surat pernyataan naskah yang diajukan bukan untuk pemenuhan Insentif Berbasis
Kinerja (IBK) UGM dan bukan untuk pemenuhan persyaratan capaian research

grant / research project tertentu dan atau hibah RTA Direktorat Penelitian (L3); dan
d)

print out akun Google Scholar yang telah di-update (judul artikel yang diajukan
tercantum dalam daftar Google Scholar).

1

Dokumen yang tidak lengkap tidak akan diproses.
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G. KONTAK INFORMASI
Informasi lebih lanjut terkait penghargaan ini dapat menghubungi:
Badan Penerbit dan Publikasi (BPP) UGM
Gedung Pusat UGM, Lantai 3, Sayap Barat, Ruang B3-02
Bulaksumur, Yogyakarta
Telepon

: (0274) 649-2619

Email

: bpp@ugm.ac.id
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