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I. AKTIVITAS UTAMA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

 

1. Hibah Penelitian Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2017 

Hibah Penelitian merupakan kegiatan utama yang rutin diselenggarakan oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga demi mendorong capaian penelitian dan publikasi 

dosen di lingkungan FEB Unair. Rincian dan penjelasan mengenai hibah penelitian tahun 

2017 ini, dijelaskan sebagai berikut. 

A. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum yang perlu diperhatikan dan dipenuhi oleh semua peserta hibah 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap dosen berhak mendapatkan hibah penelitian untuk 1 judul penelitian sebagai 

ketua pengusul. 

2. Setiap dosen berhak menjadi anggota penulis (co-author) untuk skema apapun 

maksimal dalam 2 judul penelitian. 

3. Setiap dosen dapat mengajukan penelitiannya dalam bentuk proposal atau first-draft. 

Perbedaan antara proposal dan first-draft, dijelaskan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Perbedaan antara First Draft dengan Proposal 

Segi Perbedaan First Draft Proposal 

Usulan Laporan awal penelitian Usulan penelitian 

Sistematika 

- Abstrak 

- Pendahuluan 

- Kajian Literatur 

- Metodologi 

- Hasil Awal Penelitian 

- Simpulan Awal 

- Referensi 

- Abstrak 

- Pendahuluan 

- Kajian Literatur 

- Metodologi 

- Referensi 

 

 

Bahasa Bahasa Inggris Bahasa Indonesia/ Inggris 

 

4. Proposal/first-draft yang diajukan memenuhi kriteria berikut: 

a. Belum pernah diterbitkan di jurnal manapun atau prosiding ber-ISBN di 

konferensi manapun. 

b. Belum pernah dibiayai oleh lembaga manapun. 

c. Bukan merupakan skripsi atau tesis mahasiswa bimbingan, namun disertasi 

diperbolehkan. 

 

B. Skema Hibah Penelitian 

Hibah Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tahun 2017 

memiliki beberapa skema sebagai berikut ini:  

1. Hibah Penelitian untuk Guru Besar  

a. Luaran penelitian merupakan publikasi di jurnal internasional bereputasi 

(terindeks SCOPUS/ISI) 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 
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2. Hibah Penelitian untuk Lektor Kepala atau Dosen yang Memiliki SCOPUS ID 

a. Luaran penelitian merupakan publikasi di jurnal internasional bereputasi 

(terindeks SCOPUS/ISI). 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). 

3. Hibah Penelitian untuk Lektor atau Dosen Bergelar Doktor 

a. Luaran penelitian merupakan publikasi di jurnal internasional bereputasi 

(terindeks SCOPUS/ISI). 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 

4. Hibah Penelitian untuk Asisten Ahli 

a. Luaran penelitian merupakan publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi. 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 

5. Hibah Penelitian untuk Staf Pengajar 

a. Luaran penelitian merupakan publikasi minimal di jurnal nasional terakreditasi. 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). 

6. Hibah Penelitian untuk Dosen Studi S3 

a. Luaran penelitian merupakan publikasi di jurnal internasional bereputasi 

(terindeks SCOPUS/ISI). 

b. Nilai nominal hibah tiap judul Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 

 

Secara ringkas, skema hibah penelitian dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. 

 

Tabel 2. Skema Hibah Penelitian FEB Tahun 2017 

No Skema Nilai Hibah Target Luaran Jurnal (1 Publikasi) 

1 Guru Besar Rp 50.000.000,-  Internasional bereputasi (SCOPUS/ISI) 

2 Lektor Kepala/SCOPUS ID Rp 35.000.000,-  Internasional bereputasi (SCOPUS/ISI) 

3 Lektor / Doktor Rp 30.000.000,- Internasional bereputasi (SCOPUS/ISI) 

4 Asisten Ahli Rp 15.000.000,- Nasional terakreditasi/ Internasional 

5 Staf Pengajar Rp 10.000.000,- Nasional terakreditasi/ Internasional 

6 Dosen Studi S3 Rp 15.000.000,- Internasional bereputasi (SCOPUS/ISI) 

 

Seorang dosen sebagai ketua pengusul dalam 1 (satu) judul penelitian tersebut berhak 

mengajukan hibah pada skema hibah tertinggi apabila dosen tersebut statusnya masuk pada 

lebih dari satu skema (overlap), kecuali dosen yang sedang studi lanjut hanya diperbolehkan 

mengikuti skema hibah Dosen Studi S3. Contoh: Dosen A telah memiliki gelar Doktor dan 

memiliki SCOPUS ID, namun jabatannya masih sebagai Asisten Ahli. Dosen A tersebut 

dapat mengikuti hibah penelitian pada skema Lektor/Doktor (setingkat lebih tinggi) atau 

skema Lektor Kepala/SCOPUS ID (dua tingkat lebih tinggi), tetapi secara otomatis Dosen A 

tersebut masuk skema hibah tertinggi yaitu skema Lektor Kepala/SCOPUS ID. 

C. Proses Pendaftaran 

Proses pendaftaran dilakukan secara daring (online) dengan mengikuti langkah-

langkah berikut ini: 

1. Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui “Portal Pusat Penelitian dan 

Publikasi” yang dapat diakses di laman:  www.ppp.feb.unair.ac.id.  

http://www.ppp.feb.unair.ac.id/


 

 
Informasi dan Panduan Kegiatan 2017 ¬ Pusat Penelitian dan Publikasi FEB Unair         4 

 

2. Mengisi formulir pendaftaran sebagai administrasi awal dengan ketentuan: 

a. Ketua Pengusul memiliki akun Google Scholar yang didaftarkan dengan akun 

email resmi FEB yang dimiliki (nama_akun@feb.unair.ac.id).  

b. Mengisi rencana publikasi untuk tahun 2017. 

3. Setelah lolos secara administratif, pengusul akan mendapatkan username dan 

password melalui email untuk proses pengunggahan proposal atau first-draft. 

4. Mengunggah proposal atau first draft penelitian. 

5. Mengisi dan menandatangani lembar pengesahan yang kemudian diserahkan kepada 

Pusat Penelitian dan Publikasi. 

D. Proses Penelitian 

Proses kegiatan penelitian pada Hibah Penelitian FEB Universitas Airlangga Tahun 

2017 adalah sebagai berikut: 

1. Presentasi proposal/first-draft dan reviu 

2. Laporan kemajuan penelitian dan reviu 

3. Laporan akhir dan presentasi penelitian 

4. Journal submission 

5. Laporan kemajuan publikasi  

Sebagai catatan, segala aktivitas reviu tersebut bukan merupakan proses seleksi, melainkan 

untuk peningkatan dan kontrol kualitas penelitian. 

E. Jadwal Hibah Penelitian Tahun 2017 

Secara singkat jadwal kegiatan Hibah Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Airlangga Tahun 2017 dapat dilihat di tabel 4. 

 

Tabel 4. Jadwal Hibah Penelitian FEB Unair Tahun 2017 

Kegiatan First Draft Proposal 

Sosialisasi 8 Februari 2017 8 Februari 2017 

Pendaftaran kelengkapan 

administrasi dan pengunggahan 

manuskrip usulan  

8 Februari-21 Maret 2017 8 Februari-7 Maret 2017 

Presentasi dan reviu (Monev) 3-8 April 2017 13-17 Maret 2016 

Tanda tangan kontrak 10-15 April 2017 10-15 April 2017 

Laporan kemajuan penelitian dan 

reviu (Monev) 
Mei 2017 Juni 2017 

Laporan akhir dan presentasi 

penelitian 
Juni  2017 Agustus 2017 

Journal submission Juli 2017 September 2017 

Laporan kemajuan publikasi 

Setiap tanggal 15 sejak 

Juli 2017 (hingga terbit) 

Setiap tanggal 15 sejak 

September 2017 (hingga 

terbit) 

 

 

mailto:nama_akun@feb.unair.ac.id
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F. Ketentuan Khusus 

1. Penerima hibah tahun 2017 diwajibkan untuk memenuhi luaran penelitian paling lambat 

31 Desember 2018 (dua tahun). 

2. Bagi penerima hibah tahun 2017 yang tidak dapat memenuhi luaran penelitian hingga 

waktu yang ditetapkan atau tidak melakukan publikasi (dengan artikel lain) pada jurnal 

yang setara dengan luaran penelitian, maka: 

a. tidak diperkenankan mengikuti hibah penelitian pada tahun 2019 

b. sisa dana hibah (untuk pencairan tahap 2) akan dikembalikan kepada universitas. 

3. Bagi penerima hibah pada tahun 2015 dan 2016 yang tidak dapat memenuhi luaran 

penelitian hingga 31 Desember 2017 (tahun ini), maka: 

a. tidak diperkenankan mengikuti hibah penelitian pada tahun 2018 

b. sisa dana hibah (untuk pencairan tahap 2) akan dikembalikan kepada universitas. 

4. Bagi penerima hibah penelitian tahun 2016 yang belum menyelesaikan administrasi 

laporan seperti laporan kemajuan dan laporan akhir, tidak diperkenankan untuk mengikuti 

Hibah Penelitian Tahun 2017. 

5. Bagi dosen yang bergelar Doktor diwajibkan untuk berpartisipasi dalam hibah penelitian 

SIMLITABMAS tahun 2017. 

 

II. AKTIVITAS PENDUKUNG PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

1. Rework Skripsi dan Tesis 

Pusat Penelitian dan Publikasi berupaya untuk mendorong capaian publikasi dosen-

dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diantaranya adalah dengan mengadakan program 

Reworking. Rework Skripsi dan Tesis merupakan kegiatan memformat kembali sebuah 

skripsi ataupun tesis ke dalam format jurnal. Diharapkan dengan program reformat ini, maka 

proses publikasi karya ilmiah menjadi lebih cepat karena tidak perlu menunggu adanya 

pencarian ide baru dan proses penelitian yang membutuhkan waktu cukup lama.  

Program ini dilaksanakan dengan menyeleksi daftar skripsi dan tesis dengan indikator 

nilai A dan hanya dibatasi maksimal 120 judul total dari semua departemen. Daftar tersebut 

minimal harus menerangkan identitas judul karya tulis, nama mahasiswa, nama dosen 

pembimbing, dan nilai. Tiap dosen yang skripsi atau tesis mahasiswa bimbingannya 

direformat akan mendapat bantuan dana yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Publikasi 

untuk penyelesaian proses reformat sampai dengan penerjemahan ataupun proofread. Setelah 

proses penerjemahan atau proofread selesai, maka tanggung jawab submit ke jurnal dan lain 

sebagainya diserahkan kepada dosen pembimbing masing-masing. 

 

2. Pengajuan Insentif Publikasi (IPKI) 

Pemberian insentif oleh universitas ini dimaksudkan untuk mengapresiasi serta 

mendorong para dosen di lingkungan Universitas Airlangga untuk terus aktif dalam meneliti 

dan mempublikasikan karya ilmiahnya. Insentif yang diajukan dikirim kepada PPJPI Unair 

baik secara mandiri maupun melalui 3P FEB Unair.  

Kategori publikasi yang dapat diajukan untuk mendapat insentif tersebut adalah 

publikasi yang berupa opini yang dimuat di media massa nasional, buku ber-ISBN yang 

terverifikasi oleh LP3, jurnal nasional terakreditasi, prosiding terindeks SCOPUS/ISI, jurnal 

internasional, dan jurnal internasional terindeks SCOPUS/ISI. 
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Dalam membantu para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis mendapatkan insentif atas 

capaian publikasinya, 3P membantu menyiapkan dan mengkoordinir berkas-berkas yang 

dibutuhkan untuk pengajuan insentif tersebut. Pengiriman pengajuan IPKI melalui 3P 

dilakukan dua minggu sekali. Adapun berkas kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengajuan 

tersebut adalah: 

a) Surat pengantar dari Dekanat (dibantu oleh 3P) 

b) Template identitas usulan dan surat pernyataan 

c) Artikel full text 

d) Fotokopi buku rekening tabungan 

 

3. Bantuan Biaya Pencetakan Buku 

Untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan bahan ajar, fakultas melalui Pusat 

Penelitian dan Publikasi memberikan bantuan biaya untuk pencetakan buku hasil karya para 

dosen. Bantuan untuk buku yang dicetak oleh AUP (Pusbitek) berbeda dengan yang dicetak 

oleh penerbit selain AUP. Rincian bantuan cetak buku dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 5. Rincian Bantuan Cetak Buku 

Penerbit Plafon Kuota (judul) Total Biaya 

AUP  Rp          7,500,000  10  Rp      75,000,000  

Non-AUP  Rp          6,000,000  5  Rp      30,000,000  

Adapun ketentuan untuk pengajuan bantuan biaya penyusunan buku yaitu: 

- Buku yang diajukan merupakan buku terbitan pertama dari penulis, bukan merupakan 

edisi revisi (minor atau major). 

- Minimal 100 halaman (tidak termasuk sampul, daftar isi dan daftar pustaka). 

- Pengajuan bantuan biaya cetak dibuka 2 periode yaitu bulan Mei dan Oktober. 

 

4. Pengelolaan Jurnal 

Pengelolaan jurnal merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

jurnal yang berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Aktivitas ini dilaksanakan 

dengan memberi pendampingan kepada pengelola jurnal tiap departemen maupun fakultas, 

dalam bentuk kegiatan pendesainan ulang web e-jurnal, akreditasi jurnal, dan indeksasi di 

Google Scholar, Emerging Sources Citation Index (ESCI), dan  Directory of Open Access 

Journals (DOAJ). 

 

5. Expo Penelitian dan Publikasi 

Bentuk apresiasi terhadap karya ilmiah dan publikasinya bermacam-macam 

contohnya melalui pameran karya ilmiah atau research expo. Oleh karena itu Pusat Penelitian 

dan Publikasi merencanakan kegiatan Research Expo untuk mendorong tingkat publikasi 

karya ilmiah. Expo penelitian dan publikasi ini akan dilakukan pada tingkat fakultas dan 

universitas, khususnya saat acara Dies Natalis. 

Kegiatan ini berupa workshop dan pameran hasil penelitian dan publikasi dosen di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Hasil publikasi tersebut 

akan dipamerkan sehingga dapat dilihat oleh seluruh civitas academica Fakultas Ekonomi 
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dan Bisnis dan Universitas Airlangga. 3P juga merencanakan untuk membuat publication 

wall sebagai bentuk social reward bagi pencapaian publikasi dosen FEB. 

 

6. Seminar dan Workshop 

Seminar dan workshop yang direncanakan oleh Pusat Penelitian dan Publikasi 

bertujuan untuk menunjang proses penelitian dan publikasi dosen maupun civitas academica 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang mana hal ini sejalan dengan fungsi 

dan tujuan utama Pusat Penelitian dan Publikasi. Topik yang menjadi perhatian utama untuk 

mencapai hal tersebut adalah seminar atau workshop mengenai jurnal, penulisan karya 

ilmiah, journal submission, peningkatan kualitas penelitian, dan tips publikasi. Seminar atau 

workshop tersebut akan diadakan setiap bulan. Untuk rincian topik seminar atau workshop 

dapat dilihat di tabel berikut. 

 

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Seminar dan Workshop 

NO KEGIATAN 

BULAN KE- 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1 Pengelolaan Jurnal dan Publikasi       √               

2 Penulisan 1   √                   

3 Penulisan 2       √               

4 Workshop Journal Submission  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Sosialisasi Hibah FEB Unair 2017 √                     

6 Sosialisasi Hibah Simlitabmas √                     

7 

Peningkatan Kualitas Penelitian - 

Dept. Ilmu Ekonomi               √       

8 Peningkatan Kualitas Penelitian - 

Dept. Manajemen     √                 

9 

Peningkatan Kualitas Penelitian - 

Dept. Akuntansi             √         

10 Peningkatan Kualitas Penelitian - 

Dept. Ekonomi Islam     √                 

11 Tips Publikasi 1     √                 

12 Tips Publikasi 2             √         

13 

Pendampingan Pengelolaan Jurnal 

1   √                   

14 Pendampingan Pengelolaan Jurnal 

2           √           

15 

Pendampingan Pengelolaan Jurnal 

3                 √     

 

7. Pengadaan Database dan Perangkat Lunak 

Untuk menunjang aktivitas penelitian dan publikasi, ketersediaan database dan 

software yang sesuai dan terkini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, Pusat Penelitian dan 

Publikasi berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan database dan perangkat lunak tersebut. 

Saat ini, Pusat Penelitian dan Publikasi telah memiliki STATA. Perangkat lunak tersebut 

telah terpasang di laboratorium komputer 314. Di tahun ini Pusat Penelitian dan Publikasi 
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tetap berusaha untuk menambah database maupun perangkat lunak untuk mendukung 

kegiatan penelitian dan publikasi. 

 

8. Pengembangan Sistem Penelitian 

Selama ini proses hibah penelitian dilakukan secara offline. Untuk proses lebih cepat 

dan tertata serta mengurangi penggunaan kertas, maka Pusat Penelitian dan Publikasi ke 

depannya berusaha mengembangkan online system (daring) untuk setiap kegiatan. Nantinya, 

semua kegiatan hibah penelitian dan sebagainya akan diakses melalui laman 

www.ppp.feb.unair.ac.id. 

 

9. Buku Publikasi  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga memerlukan media yang menarik 

untuk mempromosikan serta mempublikasikan capaian publikasi dari para dosen di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Salah satunya melalui penerbitan buku publikasi 

yang akan dicetak untuk kalangan dosen FEB maupun pihak lain. Selain capaian penelitian 

dan publikasi, buku ini akan membahas sekilas mengenai lembaga-lembaga penelitian 

maupun publikasi yang dinaungi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. 
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