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PANDUAN PENGAJUAN  

INSENTIF ARTIKEL INTERNASIONAL  

TAHUN 2021 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
 

 

1. 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 bertahap 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 survei 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.   

 Saat ini publikasi hasil penelitian Indonesia di dunia internasional masih sangat rendah, 

terutama publikasi di media yang terindeks di pengindeks internasional bereputasi. Salah satu 

faktor penyebabnya adalah budaya menulis yang belum berkembang di masyarakat pada 

umumnya, perguruan tinggi khususnya, dan/atau rendahnya kemauan dan kemampuan 
menulis hasil-hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat dalam terbitan berkala 

ilmiah bermutu. Tidak mengherankan jika kemudian diseminasi hasil-hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui terbitan berkala ilmiah internasional masih rendah. 
Pengembangan budaya dan kemampuan terutama motivasi menulis menjadi suatu tantangan 

dan permasalahan yang harus segera dapat diatasi. Di samping itu, kewajiban publikasi ilmiah 

di jurnal internasional bereputasi bagi lulusan Program Doktor (berdasarkan 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) juga 
harus dilaksanakan dengan baik.   
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 Jumlah naskah bermutu sangat terbatas karena pada umumnya para peneliti belum 

mempunyai komitmen yang cukup untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat melalui terbitan berkala ilmiah. Motivasi melakukan penelitian belum 

diimbangi dengan tanggung jawab moral sebagai peneliti untuk menyebarluaskan hasil-hasil 

penelitiannya yang sangat berguna bagi masyarakat luas baik untuk kepentingan praktis 
maupun pengembangan teoretis. Dengan dipublikasikannya hasil penelitian pada jurnal 

ilmiah, peneliti akan mendapatkan banyak masukan dan sekaligus kesempatan untuk lebih 

mengembangkan penelitian pada masa-masa mendatang.   

 Dalam upaya meningkatkan daya saing kualitas perguruan tinggi di forum nasional dan 

internasional yang memasuki era globalisasi, dengan sendirinya semua kendala itu perlu 

segera dibenahi. Sebagai salah satu upaya untuk memberikan dorongan bagi dosen/peneliti 

di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) untuk mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal atau 
prosiding internasional yang terindeks SCOPUS, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas 

Negeri Jakarta Nomor 456.a/UN39/KU.00.01/2020 Tanggal 5 Juni 2020 

Tentang Penetapan Insentif Publikasi Ilmiah bagi dosen di lingkungan UNJ, melalui Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyelenggarakan program dengan 

memberikan insentif kepada dosen/peneliti UNJ yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah 

hasil penelitiannya dalam jurnal  atau prosiding ilmiah internasional yang terindeks SCOPUS.  

2. TUJUAN DAN SASARAN 

2.1 Tujuan 

Program ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan kemampuan para dosen/peneliti UNJ untuk 
mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah atau prosiding yang bermutu dan 
bertaraf internasional dan (2) mendorong dosen/peneliti UNJ agar makin berani untuk 
menulis artikel dalam jurnal ilmiah atau prosiding internasional.  

2.2 Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah diharapkan dapat terjadi peningkatan publikasi ilmiah 

internasional dosen/peneliti UNJ serta akan meningkatkan pula kualitas penelitian di UNJ dan 

nama UNJ di kancah peneliti nasional dan internasional.  

3. JUMLAH INSENTIF 

Insentif publikasi ilmiah tahun anggaran 2021 diberikan kepada dosen/peneliti UNJ yang 

artikel ilmiahnya telah diterbitkan pada jurnal bereputasi atau prosiding internasional yang 

terindeks SCOPUS. Besaran insentif adalah :   

a. Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk publikasijurnal internasionalbereputasi 
dengan kriteria Q1, 

b. Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus riburupiah) untuk publikasijurnal 

internasional bereputasi dengan kriteria Q2,  

c. Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untukpublikasijurnal internasionalterindeks 

SCOPUS)dengan kriteria Q3,  

d. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk publikasi jurnal internasional (terindeks 

SCOPUS) dengan criteria Q4,  

e. Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk prosiding internasional 

terindeks SCOPUS dan Publikasi Jurnal Internasional Non SJR,  
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Semua pemberian insentif akan dipotong pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Anggaran 

insentif artikel pada jurnal ilmiah bereputasi atau prosiding  internasional dibebankan pada 
DIPA LPPM UNJ Tahun Anggaran 2021.  
 

4. PERSYARATAN PENGUSULAN 

Usulan insentif publikasi ilmiah (jurnal/prosiding) dapat diproses jika pengusul dan artikel 

memenuhi syarat sebagai berikut.  

a. Insentif diberikan kepada dosen UNJ yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal 

ilmiah atau prosiding bertaraf internasional dan dapat diketahui di pengindeks  

SCOPUS. 

b. Insentif diberikan kepada Dosen tetap UNJ Berstatus CPNS, PNS, dan BLU yang 
memiliki NIP/NIDN/NIDK dan tidak sedang tugas belajar dengan kriteria semua jurnal 

yang  terbit sudah masuk di database SCOPUS. 

c. Dosen mengajukan insentif ke Universitas Negeri Jakarta melalui Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Insentif publikasi ilmiah diberikan sebesar 100% (mengikuti kriteria kuartil) kepada 

dosen UNJ apabila mempublikasikan di jurnal/prosiding internasional non-
kolaboratif/kolaboratif sebagai penulis pertama. Sedangkan apabila dosen 

merupakan penulis kedua dan seterusnya sebagai penulis korespondensi 

(corresponding author) maka akan memperoleh insentif publikasi sebesar 80% 

(mengikuti kriteria kuartil). 

e. Insentif publikasi ilmiah diberikan sebesar 40% (mengikuti kriteria kuartil) kepada 

dosen UNJ yang mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional non 
kolaboratif sebagai penulis kedua dan seterusnya (penulis pertama tidak memenuhi 

kriteria pengusulan, salah satu contoh adalah penulis pertama berstatus sedang tugas 

belajar). 
f. Insentif diberikan sebesar 40% dari jumlah insentif kepada dosen UNJ (Pembimbing 1 

dan 2) dengan komposisi masing – masing 20 %, apabila nama penulis pertama dari 

artikel merupakan mahasiswa (S1, S2 dan S3) terdaftar di Universitas Negeri Jakarta. 

g. Apabila dosen UNJ mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional yang 
bersifat kolaboratif nasional sebagai penulis kedua dan seterusnya, maka akan 

diberikan insentif sebesar 60% dari total jumlah insentif sesuai dengan kriteria kuartil.  

h. Apabila dosen UNJ mempublikasikan artikel di jurnal/prosiding internasional yang 
bersifat kolaboratif internasional (penulis pertama atau kedua dari 

universitas/instansi luar negeri) sebagai penulis kedua dan seterusnya, maka akan 

memperoleh insentif 100% sesuai kriteria kuartil. 
i. Dosen tetap yang status ijin belajar berhak mendapat insentif apabila memenuhi 

semua kriteria yang ditetapkan. Apabila dosen tersebut sebagai penulis pertama dan 

pembimbing berasal dari UNJ, maka dosen tetap yang berstatus ijin belajar 
memperoleh 60% dari jumlah total Insentif sesuai kriteria kuartil. 

j. Artikel yang telah diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks SCOPUS dan tidak 

memliki SJR (non-SJR) maka memliki nilai insentif yang sama dengan prosiding 

internasional terindeks SCOPUS.  
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k. Artikel yang terbit di jurnal internasional terindeks SCOPUS dari hasil konferensi 

(termasuk selected paper)  dikategorikan sebagai prosiding internasional terindeks 
SCOPUS. 

l. Artikel yang masih proses penerbitan tidak dapat diajukan untuk memperoleh insentif.  

m. Artikel ilmiah merupakan karya asli hasil penelitian dan bebas plagiarisme serta belum 
pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan 

sebagaimana pada lampiran.  

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

o. Pengusul dapat mengajukan lebih dari satu kali insentif di tahun 2021 sesuai dengan 

jumlah publikasinya.  

 

5. TATA CARA PENGUSULAN 

Pengusulan insentif publikasi ilmiah dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.  

a. Pengusul yang telah memiliki jurnal/prosiding internasional dan terindeks SCOPUS, 

dapat langsung mendaftarkan usulannya melalui website lppm.unj.ac.id.  

b. Melalui LPPM UNJ, pengusul mengisi identitas dan surat pernyataan yang 

dipersyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut.  

1. Buka laman:http://lppm.unj.ac.id/usulan-insentif-artikel/ 

2. Unduh surat pernyataan sesuai jenis usulan artikel publikasi ilmiah. 

3. Melengkapi isian surat pernyataan pada poin 2 sesuai dengan jumlah publikasi 

yang diusulkan 

4. Surat pernyataan yang telah ditandatangani diatas materai dipindai (discan) 

dalam format .pdf 

5. Kemudian buka kembali laman http://lppm.unj.ac.id/usulan-insentif-artikel/, dan 
pilih jenis usulan insentif. 

6. Melengkapi form usulan dan upload dokumen .pdf identitas usulan dan surat 

pernyataan, selanjutnya klik submit. 

 

6. PENGAMBILAN PUTUSAN 

Penetapan pemberian insentif artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai 
berikut.  

a. Usulan artikel yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi. 

b. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

c. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali.  

 

7. WAKTU PENGUSULAN 

Pengusulan insentif artikel ilmiah beserta kelengkapannya melalui LPPM UNJ setiap bulan di 
minggu I – II sampai bulan November 2021.  

  

http://lppm.unj.ac.id/usulan-insentif-artikel/
http://lppm.unj.ac.id/usulan-insentif-artikel/
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Lampiran 1.Surat Pernyataan 

 

SURAT PERNYATAAN 

PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI INTERNASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

PERIODE …………, TAHUN 2021 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama Lengkap :  

NIP / NIDN / NIDK :  

Fakultas :  

Program Studi :  

No. Telepon / HP :  

 

Dengan inimenyatakan bahwa 

a. Artikel yang saya ajukan sejumlah …….. melalui form usulan di website lppm.unj.ac.id 

merupakan  karya  saya pribadi (bersama  tim penulis) dan sudah memenuhi etika 

penulisan artikel ilmiah (bebas plagiasi).  

 
b. Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan 

olehpihakmanapun. 

 
c. Menerima semua keputusan yang sudah ditentukan oleh LPPM UNJ. 

 

Demikian  surat  pernyataan ini dibuat untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.   

 

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau 

ada tuntutan daripihak lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan 

seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.  

 

Jakarta,…… 

         Pengusul, 

 
Materai Rp. 10.000 

        

(………………) 
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Lampiran 2.Surat Pernyataan Sebagai Dosen Pembimbing/ Promotor/CoPromotor 

 

SURAT PERNYATAAN 

PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI INTERNASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

PERIODE …………., TAHUN 2021 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :  

(DosenPembimbing 1 / Promotor) 

Nama Lengkap :  

NIP / NIDN / NIDK :  

Fakultas :  

Program Studi :  

No. Telepon / HP :  

   

(DosenPembimbing 2 / Co Promotor) 

Nama Lengkap :  

NIP / NIDN / NIDK :  

Fakultas :  

Program Studi :  

No. Telepon / HP :  

 

Dengan inimenyatakan bahwa 

a. Artikel yang saya ajukan sejumlah …….. melalui form usulan di website lppm.unj.ac.id 

merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan sudah memenuhi etika 

penulisan artikel ilmiah (bebas plagiasi). 

b. Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan 

oleh pihak manapun. 

c. Menerima semua keputusan yang sudah ditentukan oleh LPPM UNJ. 

demikian  surat  pernyataan ini dibuat untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.   

Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau 

ada tuntutan dari pihak lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan mengembalikan 

seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.  

 

Jakarta,…… 

DosenPembimbing 1 / Promotor   DosenPembimbing 2 / Co Promotor 

 
Materai Rp. 10.000     Materai Rp. 10.000 

   

      

(………………)     (………………) 
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Lampiran 3.Surat Pernyataan Penulis Pertama (Dosen UNJ) Berstatus Izin Belajar 

 

SURAT PERNYATAAN 

PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI INTERNASIONAL 

PENULIS PERTAMA (DOSEN UNJ) BERSTATUS IZIN BELAJAR 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama Lengkap :  
NIP / NIDN / NIDK :  
Fakultas :  
Program Studi :  
No. Telepon / HP :  

 

Dengan inimenyatakan bahwa benar saya sedang melanjutkan studi pada: 

Jenjang Pendidikan :  
Program Studi /  Fakultas :  
Universitas :  
No. RegistrasiMahasiswa :  
BidangIlmu :  
TopikPenelitian :  

 

dengan status izin belajar.  

Demikian  surat  pernyataan ini dibuat untuk dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian 

datadenganpernyataan inidanatauada tuntutan daripihak lain, makasaya bersedia 

bertanggungjawab dan mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.  

 

Jakarta,…… 

         Pengusul, 

 
Materai Rp. 10.000 

        

(………………) 
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Lampiran 4.SK Insentif Publikasi Ilmiah Tahun 2021 
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