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1. Latar Belakang 

Perguruan tinggi dituntut untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui kegiatan 
tridharma perguruan tinggi. Saat ini dharma pendidikan dan pengajaran telah dapat dilaksanakan 
dengan sangat baik oleh Itenas. Namun, dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
belum menunjukkan kinerja yang menonjol dalam tataran nasional dan internasional. Jumlah 
dosen Itenas yang mengajukan usulan penelitian melalui skema hibah internal Itenas maupun 
hibah eksternal masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah dosen tetap yang ada. 
Demikian pula halnya dengan pengajuan dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat (PKM), yang jumlahnya masih relatif rendah dan tidak seluruhnya merupakan 
kegiatan melembaga yang diagendakan secara rutin di masing-masing unit (Jurusan/Fakultas). 

Publikasi hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional atau dalam 
bentuk buku, jumlahnya juga masih sangat rendah. Hal ini antara lain disebabkan masih 
kurangnya kesadaran dan minat dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi 
ilmiah. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yang mampu mendorong dosen Itenas untuk 
meningkatkan minat dan kesadarannya akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang dosen yang 
profesional. 

Untuk mendorong sivitas akademika dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan 
PKM, secara rutin Institut telah menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
tersebut melalui hibah internal. Demikian pula Pemerintah telah menyediakan anggaran yang 
cukup besar melalui Program Hibah yang dikelola oleh Direktorat DP2M Dikti. Namun, sejauh ini 
jumlah proposal kegiatan yang diajukan baik melalui hibah internal maupun eksternal masih 
relatif sedikit. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya oleh LP2M  yang dapat mendorong dan 
memotivasi dosen-dosen untuk meningkatkan kegiatan tersebut, di antaranya melalui pemberian 
insentif. 

2. Rasional 

Kontribusi Itenas terhadap pembangunan bangsa akan dapat ditingkatkan jika sivitas akademika 
Itenas, khususnya dosen, mampu melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu yang dapat 
menjawab permasalahan-permasalahan bangsa. Kemampuan meneliti dosen perlu terus dibina 
melalui penyediaan dana penelitian oleh Institut, baik untuk penelitian yang bersifat monodisiplin 
maupun multidisiplin. Pemerintah pun saat ini telah menyediakan jumlah dana hibah yang relatif 
besar yang dapat diperoleh melalui mekanisme kompetisi.  

Untuk mendorong dosen agar mau memanfaatkan hibah-hibah eksternal maka perlu diberikan 
insentif bagi dosen yang mengajukan proposal, dosen yang berhasil memperoleh hibah eksternal 
serta dosen yang berhasil membuat publikasi dalam jurnal ilmiah (internasional atau nasional 
terakreditasi) dan dalam bentuk buku. Hal ini akan memotivasi dosen yang bersangkutan maupun 
dosen-dosen lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas karya penelitian, PKM, dan 
publikasi ilmiahnya. 

3. Tujuan 

Tujuan program pemberian insentif ini adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, 
PKM, dan publikasi ilmiah. 
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4. Jenis dan Nilai Insentif 

Jenis insentif yang diberikan LP2M dan nilainya terdiri dari: 

1. Insentif Penelitian 
2. Insentif PKM  
3. Insentif Publikasi ilmiah 
4. Insentif hak cipta 
5. Insentif perolehan H-Index Scopus 

Nilai insentif yang diberikan sesuai dengan tabel berikut: 

 

Tabel 1. Ketentuan Nilai Insentif Penelitian, PKM, dan Publikasi Ilmiah 

No. Insentif Nilai 
1 Tahap pengajuan 

Proposal  
 Penelitian hibah eksternal Rp 250.000,- 
 PKM hibah eksternal Rp 250.000,- 

2 Proposal Penelitian dan PKM yang lolos seleksi nasional 
dan meraih dana hibah eksternal 

5% dari nilai hibah yang 
diperoleh 

3 Publikasi  Jurnal internasional 
bereputasi 
(terindex pada Web of 
Science dan/atau Scopus 
serta mempunyai faktor 
dampak (impact factor) dari 
ISI Web of Science (Thomson 
Reuteurs) atau Scimago 
Journal Rank (SJR), besaran 
insentif berdasarkan factor 
dampak WoS lihat Tabel 2 

Rp 2.000.000 – Rp 25.000.000,- 

 Jurnal Internasional (tidak 
terindex) 

Rp 1.500.000,- 

 Jurnal nasional terakreditasi 
Dirjen Dikti * 

Rp 400.000,- s/d Rp 700.000,- 

 Jurnal nasional tak 
terakreditasi, memiliki ISSN 

Rp 200.000,- 

 Prosiding internasional 
terindeks Scopus 

Rp 1.000.000,- 

 Buku Kategori 1 (pengakuan 
intl & 4 kriteria)** 

Rp. 6.000.000,- 

 Buku Kategori 2 ( pengakuan 
nasional & 4 kriteria)** 

Rp. 4.000.000,- 

 Buku Kategori 3 (tidak ada 
pengakuan memenuhi 4 
kriteria)** 

Rp. 2.000.000,- 

 Book Chapter Kategori 1** Rp. 1.000.000,- 
 Book Chapter Kategori 2** Rp. 500.000,- 
 Book Chapter Kategori 3** Rp. 250.000,- 
 Pendamping artikel di jurnal 

internasional 
25% dari insentif penulis 

4 Pendampingan penulisan artikel di jurnal internasional Rp 500.000,- 
5 H Indeks Setiap perolehan H indeks scopus Rp 1.000.000,-  per kenaikan H-

Indeks Scopus 1 
6 Hak cipta  Hak Cipta (terkait bidang studi) Rp. 100.000,- 

Hak Cipta dari Peneltian 
 

Rp. 400.000,- 
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No. Insentif Nilai 
Desain Industri, Paten Sederhana, 
Merk Dagang, Indikasi Geografis, 
Sirkuit Terpadu, Rahasia Dapur 

Rp. 750.000,- 

Paten Sederhana Rp. 1.000.000,- 
Paten Nasional Rp. 7.500.000,- 
Paten Internasional Rp. 20.000.000,- 

 Keterangan: 
Jurnal predator tidak dapat diberikan insentif. 
 
*) Terdaftar di SINTA, besaran disesuaikan dengan indeks jurnal SINTA ditjen dikti  sebagai 
berikut: 
- Terakreditasi 1 dan 2, Rp. 1.500.000. 
- Terakreditasi 3 dan 4, Rp. 750.000. 
- Terakreditasi 5 dan 6, Rp. 400.000. 
 
** Kategori Buku (dengan ISBN) 
Memenuhi 4 kriteria dalam jabak (novelty, metodologi, data, kesimpulan &pustaka). 
 
 
5. Persyaratan Penerima Insentif 

Umum 
 Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program insentif ini adalah dosen tetap Itenas yang 

memiliki NIDN atau NIDK. 
 Pajak ditanggung masing-masing penerima insentif. 
 
Insentif penelitian dan PKM tahap proposal 
 Proposal yang dimaksud adalah proposal untuk mendapatkan hibah eksternal. 
 Proposal harus diserahkan melalui LP2M. 
 Proposal yang masuk akan dinilai oleh tim reviewer internal. 
 Proposal yang  mendapat penilaian layak dari tim reviewer berhak untuk mendapatkan 

insentif. 
  
Insentif penelitian dan PKM yang berhasil memperoleh hibah 
 Penelitian dan PKM yang berhasil memperoleh hibah eksternal berhak mendapatkan insentif. 
 Insentif akan diberikan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: 

o Tahap I: pencairan 50% dari nilai insentif, setelah penandatanganan kontrak dengan 
pihak donor.  

o Tahap II: pencairan 50% dari nilai insentif, setelah penyerahan laporan akhir kepada 
pihak donor.  

 
Insentif publikasi ilmiah 
 Insentif publikasi akan diberikan setelah karya ilmiah tersebut terpublikasi. 
 Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah dosen tetap Itenas yang namanya 

tercantum di daftar penulis (list of authors) artikel yang diusulkan. 
 Institusi Itenas harus dicantumkan sebagai lembaga afiliasi atau alamat pengusul dalam 

terbitan termaksud. 
 Membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang dipublikasikan bukan hasil plagiat. 
 Insentif publikasi ilmiah ini diberikan per judul karya ilmiah. 
 Untuk publikasi dalam jurnal internasional dan nasional terakreditasi (Dikti atau LIPI), 

insentif diberikan sebesar 100% jika yang menjadi penulis utama adalah dosen tetap Itenas, 
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sedangkan bila dosen tetap Itenas bukan menjadi penulis utama maka insentif yang diberikan 
sebesar 25%. 

 Untuk publikasi dalam jurnal nasional tak terakreditasi, insentif diberikan sebesar 100% jika 
yang menjadi penulis utama adalah dosen tetap Itenas, sedangkan bila dosen tetap Itenas 
bukan menjadi penulis utama maka insentif yang diberikan sebesar 50%. 

 Insentif untuk publikasi di jurnal ilmiah internasional diberikan sesuai ketentuan pada tabel 
berikut ini:  

 
Tabel 2. Ketentuan Jumlah Insentif Publikasi Internasional 

No Kategori Publikasi 
Besar Insentif 

(*) 
1 Jurnal ilmiah internasional terindex pada Web 

of Science dan/atau Scopus serta mempunyai 
faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of 
Science (Clarivate) , dengan IF**): 

 

a. IF ≥ 10 25.000.000 
b. 8 ≤ IF < 10 20.000.000 
c. 5 ≤ IF <8 12.000.000 
d. 3 ≤ IF <5 10.000.000 
e. 1 ≤ IF <3 6.000.000 
f. 0 < IF < 1 4.000.000 

2 Jurnal yang tidak memiliki faktor dampak dari 
ISI Web of Science tapi memiliki faktor dampak 
SJR >0.1 

4.000.000 

3 Jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus 
(SJR <0.1) atau lainnya; tidak memiliki IF** 

2.500.000 

 
Keterangan: 
*) Pajak ditanggung masing-masing penerima insentif 
**) Untuk artikel yang terindeks database selain Web of Science & Scopus, besarnya 
insentif akan ditentukan oleh Reviewer dengan memperhatikan peringkat yang 
ditetapkan oleh Dikti. 

 Insentif H-Indeks diberikan pada setiap kenaikan H-Indeks yang dievaluasi dari jumlah H-
Indeks terakhir yang telah diajukan insentifnya. 
 

 
6. Mekanisme Pengajuan Insentif 
 Pengusul mengajukan usulan melalui laman website SIMPENMAS 

(https://simpenmas.itenas.ac.id/).  
 Insentif untuk publikasi ilmiah akan diberikan untuk karya ilmiah yang terpublikasi dalam 

periode Maret 2020 – Juni  2021, dan belum pernah diajukan untuk insentif pada periode 
sebelumnya.  

 Bukti-bukti harus diserahkan saat pengajuan sesuai ketentuan berikut: 
a. Bukti untuk insentif tahap proposal berupa proposal penelitian atau PKM yang telah 

disahkan oleh pejabat berwenang. 
b. Bukti untuk penelitan dan PKM yang mendapat hibah berupa salinan kontrak (insentif 

Tahap I) dan laporan akhir (insentif Tahap II). 
c. Bukti untuk publikasi ilmiah dalam jurnal internasional adalah sbb.: 
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1) Untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal yang memilki impact factor (IF), selain bukti 
dalam bentuk softcopy artikel pengusul harus melampirkan bukti impact factor jurnal. 
Contoh:  
 

 

 

Atau hasil search di website Web of Science “https://mjl.clarivate.com/search-results” 
dengan print out hasilnya. 

 Untuk artikel yang sudah muncul di halaman scopus, pengusul harus melampirkan print 
screen dari artikel yang diusulkan. Contoh:  
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2) Untuk kenaikan h indeks Scopus, bukti yang dilampirkan adalah print screen seperti 
contoh berikut ini: 

 

 

3) Berkas usulan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi 
dan pengusul harus mengembalikan tidak lebih dari 2 hari. 
 

 
 

 


