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A. LATAR BELAKANG 

Saat ini publikasi hasil riset dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta di dunia 

internasional masih rendah, terutama publikasi di jurnal yang terindeks di pengindeks 

internasional bereputasi. Data dari laporan kinerja penelitian tahun 2018 hanya tercatat 6 

artikel ilmiah dosen peneliti yang terpublikasi di jurnal internasional. Meskipun, pada tahun 

2019 telah melonjak menjadi 27 judul artikel tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah dosen 

yang ada di ISI Surakarta (217) masih jauh dari ideal. Maka perlu dibuat program yang mampu 

memotivasi dosen untuk menerbitkan artikel ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi. 

Apalagi, pada tahun 2020 dalam Perjanjian Kinerja ISI Surakarta pada point 4, terkait dengan 

meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi dengan indikator kinerja pada jumlah 

keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen, membuat capaian jumlah 

jurnal internasional menjadi sangat vital.  

Sebagai salah satu upaya guna mendorong dan memotivasi dosen/peneliti untuk 

menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal internasional dan memberikan apresiasi kepada para 

penulisnya, pada tahun anggaran 2020 LP2MP3M ISI Surakarta menyelenggarakan program 

pemberian insentif kepada dosen/peneliti di lingkungan ISI Surakarta yang berhasil 

memublikasikan artikel ilmiah hasil risetnya di jurnal ilmiah internasional bereputasi.  

Menerbitkan sebuah artikel pada jurnal internasional bereputasi bukanlah suatu  

pekerjaan yang mudah bagi siapapun. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk 

memberikan dorongan dan motivasi bagi dosen/peneliti yang telah menerbitkan artikel  

ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, LP2MP3M ISI Surakarta menyelenggarakan 

program Insentif Artikel Terbit pada Jurnal Bereputasi  untuk dosen/peneliti di lingkungan ISI 

Surakarta yang berhasil memublikasikan artikel ilmiah hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah 

internasional bereputasi. Program ini merupakan bentuk apresiasi dari institusi kepada 

dosen/peneliti yang turut meningkatkan daya saing perguruan tinggi atas upayanya 

memublikasikan artikelnya pada jurnal  internasional bereputasi. 

 
 
B. TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

Program ini bertujuan (1) meningkatkan motivasi para dosen/penel iti untuk 

memublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bermutu dan bertaraf 
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internasional dan (2) memberi penghargaan dosen/peneliti di lingkungan ISI Surakarta yang 

telah berhasil memublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal ilmiah internasional bereputasi.  

2.  Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya publikasi ilmiah internasional 

dosen/peneliti serta akan meningkatkan mutu penelitian di ISI Surakarta di kancah peneliti 

nasional maupun internasional. 

 

 
C. JUMLAH INSENTIF 

Insentif artikel ilmiah tahun anggaran 2020 diberikan kepada dosen/peneliti yang 

artikel ilmiahnya telah terbit pada jurnal internasional bereputasi sebesar Rp10.000.000,- 

(sepuluh juta rupiah) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (15%), dan telah 

direkomendasikan oleh penelaah (reviewer) berdasarkan hasil seleksi. Anggaran insentif 

artikel pada jurnal ilmiah internasional dibebankan pada DIPA Institut Seni Indonesia 

Surakarta Tahun Anggaran 2020. 

 

D. PERSYARATAN PENGUSULAN 
Persyaratan bagi pengusul Insentif Artikel Junal Bereputasi internasional pada tahun 

anggaran 2020  sebagai berikut: 

1. Dosen/peneliti yang artikelnya telah terbit pada jurnal ilmiah internasional bereputasi 

(bukan prosiding) pada tahun 2020.  

2. Dosen/Pengusul sudah terdaftar di SINTA. 

3. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarisme dan belum pernah 

memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan.  

4. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, 

Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab. 

5. Artikel yang diusulkan merupakan artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks 

bereputasi tinggi maupun sedang. Seperti: Scopus, Clarivate Analytics-WoS (SCIE dan 

SSCI, tidak termasuk ESCI), PubMed (bereputasi tinggi) dan DOAJ, ERIC, Copernicus, 
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ProQuest, EBSCO, Gale, Clarivate Analytics-ESCI, CABI, Compendex, Dimensions-

Digital Science; ASEAN Citation Index (bereputasi sedang) 1.  

6. Pengusul yang boleh mengikuti program ini adalah dosen/peneliti di lingkungan ISI 

Surakarta.  

7. Pengusul adalah penulis pertama atau penulis tunggal.  

8. Penulis pertama/ tunggal harus berafiliasi pada Institut Seni Indonesia Surakarta dan 

harus dicantumkan dalam artikel. 

9. Pengusul hanya diperbolehkan menerima satu kali insentif untuk satu periode 

pengusulan. 

10.  Artikel yang telah mendapatkan insentif termasuk mendapatkan insentif luaran 

tambahan dari penelitian DRPM tidak dapat diusulkan. 

 
 

E. TATA CARA PENGUSULAN 

Insentif artikel ilmiah diusulkan dengan mengikuti prosedur berikut.  

1. Pengusul mengunduh buku panduan Pengajuan Insentif Artikel Terbit Pada Jurnal 

Internasional Bereputasi Tahun 2020 di laman LP2MP3M (https://lppm.isi-ska.ac.id/) 

2. Mengisi borang syarat ajuan Insentif Artikel Junal Bereputasi internasional tahun 

2020, dan Surat Pernyataan sesuai dalam buku panduan.  

3. Pengusul menyerahkan dokumen ajuan Insentif Artikel Jurnal Bereputasi internasional 

tahun 2020 yang telah disahkan oleh Dekan, dengan dilampiri bukti artikel yang telah 

terbit dan surat pernyataan artikel belum pernah memperoleh insentif serupa.  

4. Usulan dikirim melalui email: riset.pkm.isiska@gmail.com 

 

 
F. KRITERIA PENILAIAN 

Pemberian insentif artikel ilmiah didasarkan pada penilaian mutu artikel beserta penerbitnya 

mengikuti kriteria sebagai berikut. 

1. Peringkat/mutu jurnal internasional yang menerbitkan artikel harus baik, yang 

ditandai oleh reputasi lembaga pengindeks.  

                                                             
1 Sumber: Modul Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Peneliti  berjudul “Jurnal Ilmiah dan Manajemen 
Referensi”  yang dikeluarkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia tahun 2019. Hal: 8. 

https://lppm.isi-ska.ac.id/
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2. Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul yang 

tercermin dari mata kuliah yang diampu dan atau rekam jejak penelitian.   

 

 

G. PENGAMBILAN PUTUSAN 

Pemberian insentif artikel ilmiah ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.  

1. Usulan artikel yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh penelaah yang ditunjuk 

oleh LP2MP3M. 

2. Pemeringkatan utama penerima insentif didasarkan pada reputasi lembaga 

pengindeks dimana artikel tersebut diterbitkan. 

3. Usulan yang bukan berupa artikel jurnal tidak akan diproses. 

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

5. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali.  
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Lampiran 1 Lembar Pengesahan Usulan Insentif Artikel Ilmiah 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
 

1. Identitas pengusul (penulis pertama) 

a. Nama Lengkap  :  
b. NIDN  :  
c. Bidang Ilmu : :  
d. Mata Kuliah yang Diampu :  

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan 
a. Judul Artikel :  

   

   
   

b. Nomor DOI artikel :  

c. Tanggal diterbitkan :  
3. Nomor ID atau URL Sinta :  
4. Nomor ID Scopus* :  

5. Akun ORCID ID/ Links** :  
5. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan) 

a. Nama Jurnal :  

b. Cakupan Bidang Ilmu :  
c. Alamat Redaksi :  
d. Alamat URL :  
e. Penerbit :  

f. Lembaga Pengindeks   
g. Impact Factor (IF)/SJR Jurnal   

 1) Nilai IF/SJR :  

 2) Lembaga Pengindeks :  
 3) URL IF/SJR :  

h. H-index Jurnal   

 1) Nilai H-Index :  
 2) Lembaga Pengindeks :  
 3) URL H-Index :  

 
  Surakarta,……………………..2020 
Mengetahui,   
Dekan FSP/ FSRD  Pengusul, 

   
   
   

(Nama……………………)  (Nama……………………) 
NIP:  NIP: 

 

 
Catt: *bila memiliki/ ** wajib diisi.  
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Lampiran 2 Biodata Pengusul 
 
 

BIODATA PENGUSUL 
 

1. IDENTITAS 

a. Nama Lengkap :  
b. NIDN :  
c. Jabatan Fungsional :  

d. Bidang Ilmu :  
e. Tempat, Tanggal Lahir :  
f. Fakultas/Program Studi :  

g. Alamat Kantor :  
h. Telepon/HP :  
i. Alamat Rumah :  

j. Alamat Surel :  
 

 
2. RIWAYAT PENDIDIKAN 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 
 

   

Bidang Ilmu 

 

   

Lulus Tahun    

 
3. PENGALAMAN PENELITIAN (5 tahun terakhir) 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah (Rp) 

1.     

2.     

3.     
4.     

5.     

 

4. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL DI JURNAL (5 tahun terakhir, bukan dimuat di 
prosiding atau surat kabar) 

No Tahun Judul Nama Jurnal Volume dan 
Nomor 

1.     

2.     

3.     

4. dst…    

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 
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ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. Demikian biodata ini 
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan 

insentif artikel ilmiah 2020. 
 

……………,…………………. 2020 

Pengusul, 
 
 
 

tanda tangan 
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Lampiran 4 Surat Pernyataan 
 

 
SURAT PERNYATAAN 

PROGRAM INSENTIF ARTIKEL PADA JURNAL INTERNASIONAL 

TAHUN 2020 
 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap :  

Alamat Rumah :  

Telepun/HP :  

Alamat Surel :  

Judul Artikel :  

Nama Jurnal :  

Bidang Ilmu :  

Program Studi :  

 
Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. Artikel yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi dan atau bersama tim penulis 

dan bebas plagiarisme; 
b. Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan 

oleh pihak manapun termasuk insentif luaran tambahan penelitian DRPM.  
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari 
ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, 
saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara.  
 

  Surakarta,……………………..2020 

Mengetahui,   
Ketua LP2MP3M  Pengusul, 
   
Cap dan ttd   Ttd di atas materai Rp. 10.000,- 

   
(Nama……………………)  (Nama……………………) 
NIP:  NIP: 

 
 
 

 
 
 


