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PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL 
INSENTIF ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL 

TAHUN 2014 
 
 
A. LATAR BELAKANG 

Sudah umum diakui bahwa terdapat korelasi positif antara GDP per kapita dan jumlah 
publikasi ilmiah bertaraf internasional serta  jumlah sitasi yang dilakukan pada karya 
sesuatu bangsa. Kemampuan menerbitkan karya ilmiah di forum internasional 
meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia akan mutu produk teknologi sesuatu bangsa 
sehingga devisa yang berhasil diraih bangsa tersebut di pasaran global juga meningkat. 
Dapatlah dimengerti jika sejak tahun 1960-an secara bertaat asas Jepang membanting 
kemudi dan menggalakkan ilmuwannya untuk berkarya hanya dalam bahasa Inggris, dan 
dalam beberapa tahun terakhir tersaksikan upaya ilmuwan Cina menuliskan hasil 
temuannya dalam berkala ilmiah yang diterbitkan di Eropa dan Amerika.  
Bagaimana dengan Indonesia? Suatu survai oleh Scientific American di tahun 1994 
menunjukkan bahwa kontribusi ilmuwan Indonesia pada khasanah pengembangan dunia 
ilmu setiap tahunnya hanyalah sekitar 0.012%, yang jauh berada di bawah Singapura yang 
berjumlah 0.179%, apalagi kalau dibandingkan dengan USA yang besarnya lebih dari 20%. 
Oleh beberapa pengamat barat jerih payah upaya ilmuwan Indonesia untuk ikut 
berkontribusi terhadap perkembangan khasanah ilmiah dunia diistilahkan lost science in the 
third world. Pernyataan bernada miring ini terutama disebabkan  karena hasil yang 
disumbangkan mereka tidak sampai ke hadapan mitra bestari sesama ilmuwannya yang 
sebidang hanya karena ditulis dalam berkala yang berjangkauan terbatas. Keterbatasannya 
disebabkan karena sempitnya sirkulasi persebaran berkala terkait oleh tiras yang sedikit 
sehingga tidak dilanggan oleh perpustakaan utama pusat kegiatan ilmiah internasional, serta 
disebabkan oleh penggunaan bahasa yang tak terbacakan secara luas. Sebagai akibatnya 
judulnya pun tak tertampilkan dalam layanan cepat bibliografi dan kata kuncinya tak 
terambil oleh penyedia pindaian internet.  
Dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa di forum internasional di dunia yang 
memasuki era globalisasi, dengan sendirinya semua kendala itu perlu segera dibenahi. 
Sebagai salah satu upaya untuk memberikan dorongan bagi dosen/peneliti untuk 
menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal internasional, pada tahun anggaran 2014 Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program untuk membantu mengatasi 
permasalahan tersebut dengan memberikan insentif kepada penulis di lingkungan Ditjen 
Dikti yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dalam jurnal ilmiah 
internasional. 

 
B. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 
Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan para peneliti untuk 
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bermutu dan bertaraf 
internasional, (2) mendorong peneliti agar makin berani untuk menulis artikel ilmiah 
dalam jurnal ilmiah internasional. 
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2. Sasaran 
Sasaran dari program ini adalah diharapkan dapat terjadi peningkatan publikasi ilmiah 
internasional dosen/peneliti serta akan meningkatkan pula kualitas penelitian di 
Indonesia dan nama Indonesia dikancah peneliti internasional. 
 

C. JUMLAH INSENTIF 
Insentif penerbitan artikel ilmiah Tahun Anggaran 2014 diberikan kepada 75 (tujuh 
puluh lima) dosen/peneliti yang artikel ilmiahnya telah diterbitkan pada jurnal 
internasional maksimum sebesar Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) 
dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan telah direkomendasikan oleh 
reviewer berdasar hasil seleksi. Biaya insentif artikel pada jurnal ilmiah 
internasional dibebankan pada DIPA Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Tahun Anggaran 2014. 

 
D. MEKANISME EVALUASI 
1.  Persyaratan 

a. Pengusul melampirkan Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi, 
minimal setingkat Dekan.  

b. Insentif diberikan kepada dosen/peneliti perguruan tinggi yang artikelnya telah 
diterbitkan dalam berkala ilmiah bertaraf internasional (bukan prosiding) dalam 
2 (dua) tahun terakhir (tahun 2012 dan 2013).  Artikel yang sedang diproses 
untuk diterbitkan tidak dapat diajukan; 

c. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarism dan belum 
pernah memperoleh insentif serupa, yang dikuatkan dengan surat pernyataan; 

d. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, 
Perancis, Spanyol, Cina, Rusia, dan Arab; 

e. Artikel ilmiah termaksud merupakan hasil penelitian yang dibiayai oleh 
pemerintah Indonesia, dan bukan bagian tesis atau disertasi yang diajukan di 
perguruan tinggi luar negeri. 

f. Pengusul bukan penerima Hibah Penelitian untuk Publikasi Internasional 
dari Ditjen Pendidikan Tinggi. 

g. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah dosen/peneliti 
/penulis dari perguruan tinggi di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 

h. Pengusul adalah penulis pertama. Jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut 
maksimal 5 (lima) orang, sedangkan bantuan insentif penerbitan hanya diberikan 
kepada penulis pertama; 

i. Nama institusi Indonesia harus dicantumkan dalam terbitan; 
j. Pengusul hanya diperbolehkan menerima 1 (satu) kali insentif untuk artikel 

dengan judul yang sama; 
k. Pengusul harus mengisi format Usulan Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah; 
1. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan/ketentuan tidak akan diproses lebih 

lanjut. 
 

2.  Kriteria Penilaian 
a. Peringkat/mutu berkala ilmiah yang menerbitkan artikel harus baik, yang 

ditandai oleh impact factor yang tinggi. 
b. Substansi artikel harus mencerminkan adanya kontribusi pada pengembangan 

iptek, termasuk segi originalitas dan inovasi, serta bebas plagiarisme yang 
dituangkan dalam surat pernyataan.  
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c. Artikel ilmiah yang diusulkan harus selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni 
pengusul. 

3.  Pengambilan Putusan 
a. Berkas usulan seperti format terlampir, diajukan 2 rangkap (1 asli dan 1 

fotokopi), yang masing-masing dijilid rapi dengan sampul warna putih, 
dilengkapi lampiran sebagai berikut: 
1) Contoh artikel asli,  
2) Fotokopi sampul judul, halaman identitas dan daftar dewan redaksi serta 

gambaran umum berkala,  
3) Daftar isi yang memuat artikel terkait.  

b. Usulan yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh para pakar yang ditunjuk 
oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan 
Tinggi.  

c. Keputusan Hasil Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Berkas 
yang sudah masuk menjadi milik Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat dan tidak dapat diambil. 
 

4. Pengiriman Berkas Usulan: 
Usulan insentif penerbitan artikel ilmiah beserta kelengkapannya sudah diterima 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selambat-lambatnya 
tanggal 7 Juli 2014 pukul 16.00 WIB, dengan alamat: 

 
Jakarta,   Mei 2014 
Direktur Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat,  
    
 
 
Agus Subekti 
NIP. 196008011984031002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Up. Kasubdit HKI dan Publikasi  

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Gedung D Ditjen Dikti, Jl. Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 
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Contoh Format Usulan: 
 
Usulan ini harus dijilid dengan sampul depan berwarna Putih: 
 
 
     HKIP 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSAL 
INSENTIF ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL 

TAHUN 2014 
 
 
 

Logo 
Perguruan Tinggi 

 
 
 
 
 
 

NAMA PENGARANG/PENGUSUL 
 

Judul Artikel  
Nama Jurnal, Volume, Nomor, Halaman, dan Tahun Terbit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAMA PERGURUAN TINGGI 
 

2014 
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LEMBAR PENGESAHAN 
Calon Penerima Insentif Artikel pada Jurnal Internasional Tahun 2014 

 
1.  Identitas Berkala Ilmiah (tempat artikel diterbitkan) 

a)  Nama Berkala  :  ………………………………….............................. 
b)  Cakupan Bidang Ilmu 1) :  ………………………………….……….………… 
c)  Alamat Redaksi :  …………………………………………………….. 
d)  Penerbit :  …………………………………………………….. 
e)  Tgl/bln/Thn diterbitkan :  …………………………..………………………… 
f)  Impact Factor Jurnal :  ………………………….. 

2.  Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel) 
a)  Nama program :  …………..………………………………………… 
b)  Nomor kontrak : ...…………..…………………………………….… 
c)  Lembaga sumber (dana) :  …………………………………………………….. 
d)  Lembaga/tempat penelitian :    ………………………………………………….. 

3.  Identitas pengusul (penulis pertama) 
a)  Nama lengkap : ……………………..…………………………..... 
b)  Jenis kelamin :  L / P  (coret yang tidak perlu) 
c)  Tempat/tgl lahir : …………………………………………………... 
d)  Disiplin Ilmu 1) :  …………………………………………………... 
e)  Fak/Jurusan/PS :  …………………………………………………… 
f)  Alamat kantor : …………………………………………………… 
g)  Telpon/Faks/HP : …………………………………………………… 
h) Alamat Rumah : …………………………………………………… 
i) Telepon/Faks :  …………………………………………………… 
j) E-mail : …………………………………………………… 

4)  Lampiran  

 Lampirkan contoh/reprint artikel ilmiah asli beserta fotokopinya. Selanjutnya 
disampaikan pula fotokopi sampul berkala, halaman identitas dan daftar dewan 
redaksi serta gambaran umum berkala, serta daftar isi nomor yang memuat artikel 
terkait. 

 
           ……………, …………………… 2014 
 Mengetahui,      Pengusul, 
 Pimpinan Perguruan Tinggi, 
 
 Cap dan Tanda tangan    Tanda tangan 
 
 Nama lengkap      Nama lengkap 
 NIP       NIP 

                                                
1) a) Kesehatan, b) Hukum, c) Sosial Humaniora, d) Pertanian, e) MIPA, f) Kependidikan, g) Rekayasa, h) Ekonomi, 
i) Keolahragaan, j) Agama,  k) Sastra Filsafat,  l) Psikologi, m) Seni  
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BIODATA 
Calon Penerima Insentif Artikel pada Jurnal Internasional Tahun 2014 

 
Nama : …………………………………………………………… 
Alamat korespondensi : …………………………………………………………… 

  ………………………………………............…………… 
Telp./Faks : …………………………………../……………………… 

HP : …….…………………………………….. 
E-mail : …..………………………………………. 
 
Riwayat Pendidikan 

Tahun 
lulus 

Perguruan Tinggi Bidang Spesialisasi 

S-1   

S-2   

S-3   
 
Pengalaman penelitian 5 tahun terakhir 

Tahun Topik/Judul Penelitian Sumber Dana 

   

   

   
 
Pengalaman publikasi di berkala ilmiah 5 tahun terakhir 

Nama 
(Penulis) 

Tahun 
terbit 

Judul 
artikel 

Nama 
berkala 

Volume dan 
halaman 

Status akreditasi 

      

      

      
 

………………, Tanggal……………….2014 
 
 

Ttd 
 

(       Pengusul        ) 
 

 
Catatan: Apabila format biodata tidak mencukupi dapat ditambahkan halamannya. 


