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Informasi Insentif Artikel pada Jurnal Internasional Tahun 2016

No Program Dana Maks Persyaratan Tata Cara Pengusulan Tenggat waktu

1 Insentif Artikel pada Jurnal
Internasional Tahun 2016

Rp 35 juta*
(Maksimal)

*125 Pengusul

1. Insentif diberikan kepada dosen/peneliti
perguruan tinggi yang artikelnya telah
diterbitkan dalam berkala ilmiah bertaraf
internasional (bukan prosiding)setelah 1
Januari 2014. Artikel yang sedang diproses
untuk diterbitkan, tidak dapat disertakan
untuk dievaluasi;

2. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan
bebas plagiarisme dan belum pernah
memperoleh insentif serupa

3. Artikel dalam bahasa PBB
4. Artikel ilmiah termaksud merupakan hasil

penelitian yang bukan bagian tesis atau
disertasi yang diajukan di perguruan tinggi
luar negeri;

5. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian
yang bukan bagian tesis/disertasi yang
diajukan di perguruan tinggi luar negeri

6. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti
program ini adalah dosen/peneliti/penulis
dari perguruan tinggi dibawah binaan
Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

7. Pengusul adalah penulis pertama. Jumlah
penulis dalam artikel ilmiah tersebut
maksimal 5 orang;

8. Penulis pertama & Penullis korespondensi
harus berafiliasi pada institusi indonesia &
harus dicantumkan dalam terbitan;

9. Pengusul hanya diperbolehkan menerima 1
(satu) kali insentif untuk 1 artikel yang terbit
dalam 1 tahun tertentu

1. Pengusul harus memiliki nomor induk dosen nasional
(NIDN). Pembuatan NIDN memlaui SDM fakultas
diajukan ke SDM UI yang nantinya akan didaftarkan
ke Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi;

2. Pengusul yg telah memiliki user & password
Simlitabmas bisa langsung mendaftarkan usulannya
melalui Simlitabmas

3. Pengusul yg belum memiliki user & password dapat
menghubungi oprator di LP/LPPM perguruan tinggi
Cp. Vindy (081294564428)

4. Melalui Simlitabmas, pengusul mengisi identitas &
menggunggah semua berkas yang dipersyaratkan:
a. Mengisi Identititas Usulan yang memuat identitas

pengusul, identitas artikel, identitas jurnal, dan
sumber dana penelitian (Lampiran 1).

b. Isian Identitas Usulan pada poin 1) kemudian
diunduh untuk mendapatkan pengesahan
pimpinan perguruan tinggi sekurang-kurangnya
setingkat dekan atau ketua LP/LPPM (Lampiran 2).

c. Identitas Usulan yang telah disahkan kemudian
dipindai (di-scan) dan diunggah kembali ke
Simlitabmas.

d. Mengunggah reprint/cetakan pdf artikel yang
diusulkan untuk mendapatkan insentif.

e. Mengunggah file Biodata Pengusul yang telah
ditandatangani dalam format PDF (Lampiran 3).

f. Mengunggah file pdf Surat Pernyataan Pengusul
yang telah ditandatangani dalam format PDF
(Lampiran 4).

5. Informasi & Panduan Pengusulan Insentif Artikel
Ilmiah Tahun 2016 melalui Simlitabmas dapat dilihat
pada http://simlitabmas.dikti.go.id/

Jum’at, 6 Mei
2014*


