PANDUAN USULAN
INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL LPPM-ITS TAHUN 2017
A. JADWAL
Usulan insentif publikasi ilmiah internasional bisa dilakukan setiap saat dan akan diproses secara
periodik pada bulan Juni dan Oktober. Dana insentif publikasi ilmiah internasional akan ditransfer
melalui rekening masing – masing pengusul.
B. PERSYARATAN
1. Prioritas Insentif diberikan kepada peneliti yang artikelnya telah berstatus published dalam
jurnal ilmiah bertaraf internasional atau prosiding terindeks dan diajukan paling lambat 6
bulan sejak artikel berstatus published. Bukti status artikel dilampirkan.
2. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB: Inggris, Perancis,
Spanyol, Cina dan Arab.
3. Artikel dipublikasikan dalam jurnal/prosiding terindeks scopus/thomson reuters.
4. Pengusul adalah dosen ITS yang namanya tercantum di list of authors artikel yang diusulkan.
5. Institusi ITS harus dicantumkan sebagai alamat pengusul dalam terbitan termaksud.
6. Artikel yang diusulkan belum pernah atau tidak sedang dalam proses untuk menerima
dana insentif melalui sumber pendanaan lain.
C. MEKANISMEN PENGUSULAN
1. Pengusul harus mengisi usulan Insentif Penerbitan Artikel Ilmiah dalam form usulan yang
disediakan LPPM (bisa di download di web LPPM) dan mengirimkannya ke LPPM.
2. Pengusul melampirkan copy dari artikel dan sampul jurnal/prosiding dari artikel yang
diusulkan.
3. Pengusul melampirkan bukti indeks scopus / thomson reuters.
4. Untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks Scopus, pengusul harus melampirkan
bukti Quartiles (Q) dari jurnal.
5. Untuk artikel yang dipublikasikan di jurnal terindeks Thomson Reuters yang memilki impact
factor, pengusul harus melampirkan bukti impact factor jurnal.
6. Berkas usulan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pengusul untuk dilengkapi.
D. JUMLAH INSENTIF
Insentif publikasi internasional dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
Insentif untuk publikasi di jurnal ilmiah internasional dan prosiding internasional terindeks
diberikan sesuai ketentuan pada tabel berikut ini:
Tabel Ketentuan Jumlah Insentif Publikasi Internasional

No
1

2

3

Kategori Publikasi
Jurnal ilmiah internasional terindeks ISI thomson reuters
dengan IF**):
a. IF ≥ 5
b. 2 ≤ IF < 5
c. 0 < IF < 2
Jurnal ilmiah internasional terindeks scopus

Besar Insentif (*)

Rp. 17.000.000
Rp. 13.000.000
Rp. 10.000.000

a. Q1

Rp. 15.000.000

b. Q2

Rp. 12.000.000

c. Q3

Rp. 10.000.000

d. Q4

Rp. 8.000.000

Prosiding terindeks scopus / thomson reuters

3.000.000

Catatan :
Pengusul Dosen ITS selain penulis pertama / Corresponding author mendapatkan 60% dari besar
insentif pada table diatas.

