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PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

NOMOR: lll/PRT/201 8-01/001

TENTANG

PERSYARATAN'DAN TATA LAKSANA PEMBERIAN INSENTIF
KARYA ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Rektor Universitas Katolik Parahyangan :

Menimbang: a) Bahwa peran dan tugas
i lmuwan dengan tugas
menyebarkan ilmu
pendidikan/pengajaran,

Mengingat:

pokok dosen adalah sebagai pendidik profesional dan
utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b) Bahwa dalam mendukung dan menghargai peran dan tugas pokok tersebut,
pemberian insentif dipandang perlu dalam mendorong peningkatan kualitas
hasil pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c) Bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor
20 Tahun 2017 tentang Insentif Karya llmiah Dosen Universitas Katolik
Parahyangan perlu ditindak-lanjuti dengan Peraturan Rektor untuk
pelaksanaannya terkait persyaratan dan tata laksana pemberian insentif
penerbitan i lmiah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

Undang-Undang Nomor 12 \ ahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 f ahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26lD/O/200,l tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;

Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan Nomor 11
Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Katolik Parahyangan;

Peraturan Pengurus Yayasan Universitas Katolik Parahyangan No 22 fahun
2016 tentang Beban Kerja Dosen Tetap Universitas Katolik Parahyangan;
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Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor ll|/PRT/2o1 6-
O4l055 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Katolik
Parahyangan Tahun 2016- 2019;

Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: ll|/PRT/2016-
121122 tentang Beban SKS Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat;

Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor llI/PRT/2017-
O'1/006 Tentang Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2017- 2019.

Memperhatikan: ' l )  Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Republik indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala l lmiah;

2\ Pedoman Operasional Peni la ian Angka Kredi t  Kenaikan Pangkat/Jabatan
Akademik Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Dan Kebudavaan Tahun 2014:

3) Pedoman Publikasi l lmiah Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikt i  tahun 201 7.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pemberian Insentif Karya llmiah Dosen Universitas Katolik Parahyangan.

Pasal I
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor in i ,  yang dimaksud dengan:
1) Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan
2) Rektor adalah Rektor Universitas Katolik Parahyangan
3) Dose/.7 adalah pendidik profesional  dan i lmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan i lmu pengetahuan, teknologi ,  dan seni  melalui
pendidikan, penel i t ian dan pengabdian kepada masyarakat.

4) /nsent l f  adalah sarana dalam bentuk f inansial  untuk menghargai  dan mendorong para

dosen supaya lebih berprestasi bagi Universitas.
5) Karya ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat atau pemikiran yang

dipubl ikasikan dan di tul is dengan memenuhi kaidah i lmiah dan et ika kei lmuan.
6) Buku adalah suatu bentuk publikasi ilmiah yang berisi pembahasan mendalam tentang

suatu i lmu atau cabang i lmu, berkai t  dengan permasalahan lampau dan terkini  yang

diperoleh dari ringkasan hasil penelitian terbaru dan memberikan penjelasan teori, filosofi,

dan panduan yang disusun bagian per bagian atau bab per bab secara bersinambung, serta

memiliki kriteria sebagai berikut:
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a. lsi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis, yang merupakan hasil penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, atau pemikiran yang orisinal;

b. Diterbitkan oleh penerbit seperti badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi melalui
proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa;

c. Memiliki lnternational Standard Book Number (ISBN).
Buku monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi
pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu.
Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya
pada satu bidang ilmu kompetensi penulis.

9) Buku ajar adalah buku manual untuk pengajaran dalam suatu cabang ilmu sebagai
pegangan untuk suatu mata kuliah dan sarana pengantar ilmu pengetahuan.

10) Buku pengetahuan populpr adalah buku yang berisi pengetahuan yang ditulis dengan cara
yang mudah dipahami oleh orang awam.

11) Buku terjemahan/saduran adalah buku hasil menterjemahkan/ menyadur buku dalam
bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan secara resmi
dan disebarluaskan.

12) Jurnal adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan
diterbitkan secara berjadwal dalam bentuk tercetak dan/atau elektronik dan bertujuan untuk
meregistrasi kegiatan kecendekiaan, menyertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi
persyaratan ilmiah, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan
mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang
dimuatnya.

13) Jurnal internasional adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra bestari dari berbagai
Negara, ditul is dengan menggunakan bahasa resmi PBB (lnggris, Perancis, Arab, Rusia,
atau Tiongkok).

14) Jurnal internasional grade A adalah jurnal internasional yang terindeks Scopus pada Ql
atau Q2.

15) Jurnal internasional grade B adalah jurnal internasional yang memiliki salah satu ketentuan
berikut:
a. Terindeks Scopus pada Q3 atau Q4;
b. Terindeks Thomson;
c. Terindeks Directory of Open Access Journals (DOAJ) dengan green thick;
d. Jurnal nasional terakreditasi minimal B atau nilai SINTA 52 dari Kemenristekdikti, yang

terindeks DOAJ dengan green thick, dan memenuhi semua standar jurnal
internasional.

16) Jurnal internasional grade C adalah jurnal internasional yang tidak termasuk dalam kategori
jurnal internasional grade A maupun grade B.

17) Proceeding terindeks adalah proceeding yang diterbitkan secara cetak maupun online,
memiliki international standard serial number (ISSN) dan terindeks oleh lembaga
pengindeks Scopus atau Thomson.

18) Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang diminati pakar dari luar lingkungan sendiri,
dan didistribusikan secara nasional dan diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi atau memil iki  ni lai  SINTA Sl atau SINTA 52.

19) Jurnal nasional tidak terakreditasl adalah jurnal yang melibatkan pakar sebagai mitra
bestari ,  ada penulis dari  luar l ingkungan sendir i ,  didistr ibusikan secara nasional, dan belum
memenuhi syarat diakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

20) Media non-ilmiah adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-
syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara
reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.
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Pasal 2
Persyaratan

1) Pemberian insenti f  di tujukan untuk karya i lmiah yang sesuai dengan bidang i lmu dosen yang
mengajukannya dan mencantumkan nama "Universitas Katolik Parahyangan" atau
"Parahyangan Catholic University" sebagai afiliasi kelembagaan dosen yang bersangKutan.

2) Dosen harus mempunyai status kepegawaian sebagai dosen tetap Universitas.
3) Untuk karya ilmiah yang ditulis sendiri, total besar insentif sepenuhnya diberikan kepada

penulrsnya.
4) Untuk karya ilmiah yang ditulis bersama oleh para dosen tetap Universitas, pengusul harus

dosen yang menjadi penulis pertama untuk karya ilmiah tersebut dan distribusi besar insentif
untuk masing-masing penulis didasarkan kepada kesepakatan para penulisnya.

5) Untuk karya ilmiah yang ditllis bersama dan penulis pertama bukan dosen tetap Universitas,
total besar insentif untuk semua penulis lain adalah 40ok dari total insentif dan dibagi secara
merata.

Pasal 3
Pembiayaan

1) Klasifikasi dan besar insentif penerbitan karya ilmiah sesuai dengan klasifikasinya adalah
sebagai berikut:

No Karya llmiah Tarif Insentif (Rp)

1 B u k u :
Monog raf/Referensi/Ajar
- Jumlah halaman isi  >200 halaman
- Jumlah halaman isi  < 200 halaman
Terjemahan
Populer

8.000.000
s.000.000
4.000 000
3.000.000

2 Bab dalam buku :
-  lnternasional
-  Nasional

2.000.000
1.000,000

J Artikel Jurnal:
Jurnal Internasional
- Grade A
- Grade B
- Grade C
Proceeding terindeks
Jurnal Nasional Terakeditasi
Jurnal Nasional Tak terakreditasi

10.000.000
7.000.000
4.000.000
4.000.000
4,000.000

A Media Non-i lmiah
- Nasional

Lokal
500.000
250.000

2) Besar insentif penerbitan karya ilmiah termasuk pembiayaan yang mungkin diperlukan untuk
penerbitan karya ilmiah tersebut.

3) Pembiayaan insentif penerbitan karya ilmiah dialokasikan melalui Rencana Kerja dan
Anggaran Tahunan, Lembaga Peneli t ian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
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Pasal 4
Tata Laksana

Pengajuan pemberian insentif karya ilmiah dilakukan setelah penerbitan karya ilmiahnya
dengan ketentuan proses pengajuan pemberian insentif paling lambat satu tahun setelah
karya ilmiah tersebut diterbitkan.
Pengajuan insentif penerbitan karya ilmiah dilakukan oleh dosen, dengan menyerahkan
karya ilmiah dan pernyataan bebas dari tindakan plagiat yang dilengkapi dengan hasil
pengecekan perangkan lunak kemiripan teks (p/agrarlsme check) kepada Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
Detil mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan pemberian insentif karya ilmiah diatur
dalam prosedur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Kepala Lembaga Penelitia\ dan Pengabdian kepada Masyarakat, jika diperlukan, dapat
meminta penilaian rekan sejawat dalam penentuan kelayakan dan klasifikasi danlalau grade
karya i lmiah yang diajukan oleh dosen.
Insenti f  penerbitan karya i lmiah dikenakan pajak penghasi lan dan ditanggung oleh dosen
yang memperolehnya sesuai dengan tarif dan cara perhitungan, pemotongan, penyetoran
dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Ketentuan Penutup

Peraturan Rektor ini berlaku untuk karya ilmiah dosen yang dipublikasikan sejak tanggal
ditetapkannya peraturan ini.
Dengan pemberlakuan Peraturan Rektor ini maka semua ketentuan sebelumnya yang
mengatur hal yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi Peraturan
Rektor ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 4 Januari  2018
Rektor,

Mangadar Situmorang, Ph, D
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