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Memberi apresiasi kepada dosen ITK yang mempublikasikan karyanya dalam: 

 

a) Buku dengan ISBN Rp 7.500.000 

b) Jurnal (Bagi pengusul yang merupakan penulis utama dan/atau penulis pertama yang berafiliasi 

ITK) 

 

Tingkatan Jurnal: 

1. Internasional dengan Kategori Q1 dan yang Setara Rp 20.000.000 

2. Internasional dengan Kategori Q2 dan yang Setara Rp 15.000.000 

3. Internasional dengan Kategori Q3 dan yang Setara Rp 12.500.000 

4. Internasional dengan Kategori Q4 dan yang Setara (terbitan dalam/luar) Rp 10.000.000 

5. Nasional terakreditasi S1 Rp 2.500.000 

6. Nasional terakreditasi S2 Rp 2.000.000 

7. Nasional terakreditasi S3 – S4 Rp 1.500.000 

8. Nasional terakreditasi S5 – S6 Rp 1.000.000 

 

Catatan: Pembagian insentif kepada para co-authors dapat diatur oleh penulis utama dan/atau penulis 

pertama diluar dari ketentuan dari pedoman ini. 

c) Jurnal (Bagi pengusul yang merupakan salah satu co-author dari jurnal yang penulis utama 

(corresponding author) dan/atau penulis pertama berafiliasi non-ITK) 

 

Pemberian insentif berdasarkan pada poin b dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila penulis utama (corresponding author) sekaligus menjadi penulis pertama atau penulis 

utama (corresponding author) dan penulis pertama berbeda, maka perhitungan yang diberikan 

co-author dari afiliasi ITK yaitu 40% dari nilai reward. Contoh: Jurnal Internasional dengan 

Kategori Q1 dengan judul “Biopolymer-based electrolyte membranes from chitosan incorporated 

with montmorillonitecrosslinked GPTMS for direct methanol fuel cells” ditulis oleh Lukman 

Atmaja*(Afiliasi ITS), Ruki Hawaryu (Afiliasi UI), dan Moch. Purwanto (Afiliasi ITK). Dalam 

hal ini Lukman Atmaja sebagai penulis utama (corresponding author) sekaligus menjadi penulis 

pertama sedangkan Ruki Hawaryu dan Moch. Purwanto sebagai co-author. Maka perhitungan 

insentif untuk Moch. Purwanto yaitu 40% x Rp 20.000.000 = Rp 8.000.000. 

2. Bila terdapat lebih dari satu co-author berafiliasi ITK dalam jurnal yang sama, maka yang berhak 

mengajukan adalah salah satu perwakilannya. 

d) Prosiding internasional terindeks Rp 3.000.000 

Catatan: Pengaturan insentif sama seperti pada poin b dan c. 

e) Proof Reading Rp 2.500.000 

f) HKI 

1. Paten Biasa dan Sederhana (granted) Rp 5.000.000 

2. Paten Biasa dan Sederhana (pendaftaran) Rp 1.000.000 

3. Hak Cipta Rp 500.000 

4. Desain Industri Rp 1.000.000 

 

  

 

 



Persyaratan umum 

 

1. Pengusul merupakan dosen aktif ITK (baik dosen PNS dan non-PNS) 

2. Pengusul merupakan penulis pertama (kecuali publikasi yang melibatkan kolaborasi dengan non-ITK) 

3. Pengusul terdaftar pada afiliasi ITK dan memiliki ID SINTA  

4. Pengusul melampirkan bukti publikasi sesuai dengan jenis publikasinya, yaitu 

a. Soft file Artikel Jurnal dan print screen penelusuran pada Profil Sinta author pengusul insentif 

b. Hasil review artikel/proofreading dan invoice/bukti pembayaran 

c. Sertifikat HKI (granted) dan print screen penelusuran pada Profil Sinta author pengusul insentif 

atau formulir pendaftaran untuk paten biasa/ sederhana 

5. Publikasi yang diajukan belum pernah menerima insentif sejenis dari LPPM ITK dan institusi lainnya. 

6. Publikasi yang dapat diajukan reward merupakan terbitan tahun 2021 dan 2022 

7. Publikasi yang diajukan memiliki hasil pengecekan plagiarism atau Turnitin maksimal 30% 

8. Institut Teknologi Kalimantan harus tercantum sebagai afiliasi penulis dalam artikel jurnal, 

prosiding dan HKI. 

 

Persyaratan khusus 

 

1. Insentif publikasi jurnal internasional 

a. Artikel ilmiah belum mendapat hibah sejenis dari direktorat jenderal pendidikan tinggi maupun 

sumber pendanaan lainnya. 

b. Artikel berkala ilmiah memiliki website yang informatif dan mudah diakses 

c. Artikel berkala ilmiah maupun penerbitnya tidak termasuk dalam daftar jurnal/penerbit yang 

diragukan reputasinya atau diduga predatory journals yang merujuk pada laman 

www.sholarlyoa.com, kemenristekdikti, atau sumber lain yang dapat dipercaya 

d. Artikel yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi dengan status sudah tidak terindeks 

lagi pada saat artikel terbit tidak dapat diajukan. 

 

2. Insentif publikasi jurnal nasional terakreditasi 

a. Artikel ilmiah belum mendapat hibah sejenis dari Kemenristekdikti, maupun sumber pendanaan 

lainnya. 

b. Artikel berkala ilmiah memiliki website yang informatif dan mudah diakses 

c. Artikel yang diajukan telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 – 6. 

 

3. Insentif prosiding internasional terindeks 

a. Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks (Microsoft academic science, IEEE, Web 

of Science, Thomson, Reuters dan Scopus) 

b. Artikel dapat ditemukan secara daring pada database pengindeks saat pengajuan insentif 

c. Artikel yang diterbitkan pada prosiding internasional bereputasi dengan status sudah tidak 

terindeks lagi pada saat artikel terbit tidak dapat diajukan 

 

4. Insentif proofreading 

a. Artikel adalah hasil penelitian yang berpotensi untuk diterbitkan pada publikasi internasional 

b. Pengusul merupakan penulis utama (corresponding author) dan/atau penulis pertama. 

 

5. Insentif Pengajuan HKI 

http://www.sholarlyoa.com/


a. Publikasi yang diajukan adalah semua jenis HKI yang diajukan melalui akun LPPM ITK 

b. HKI yang diajukan memiliki sertifikat HKI yang dibuktikan dengan sertifikat dan print out hasil 

pencarian yang memuat ID atau nomor permohonan HKI (dapat ditelusuri secara online). 

Khusus untuk paten biasa dan sederhana terdaftar dapat melampirkan formulir pendaftaran yang 

menyatakan bahwa paten telah didaftarkan 

 

6. Insentif buku ber-ISBN 

a. Judul buku yang diajukan belum pernah memperoleh insentif sejenis. 

b. Buku yang diajukan  merupakan buku yang dihasilkan berkaitan dengan 

Pendidikan, Penelitian, damn Pengabdian Kepada Masyuarakat. 

c. Buku yang diajukan bukan buku hasil revisi yang pernah memperoleh insentif buku 

yang terbit pada tahun sebelumnya. 

d. Jenis buku yang dapat diajukan adalah Buku Referensi, Buku hasil penelitian 

(Monograf), Buku hasil pengabdian kepada masyarakat, Book Chapter, dan Buku Ajar. 

Sebaliknya, buku manual untuk pengoperasian program komputer, petunjuk 

praktikum, bentuk asli skripsi/tesis/disertasi, dan laporan penelitian tidak dapat 

diajukan. Khusus untuk Book Chapter harus mengumpulkan seluruh isi buku dari 

yang diajukan. 

 

 

Tata Cara Pengajuan 

 

1. Pengusul mengajukan surat pernyataan (bermaterai) bahwa karya yang diajukan belum pernah 

diajukan pada program sejenis (format disediakan LPPM) 

2. Pengusul melampirkan bukti pendukung yang memenuhi ketentuan umum dan khusus masing-

masing jenis publikasi karya. yaitu 

a. Soft file Artikel Jurnal dan print screen penelusuran pada Profil Sinta author pengusul insentif 

b. Hasil review artikel/proofreading dan invoice/bukti pembayaran 

c. Sertifikat HKI (granted) dan print screen penelusuran pada Profil Sinta author pengusul 

insentif atau formulir pendaftaran untuk paten biasa/ sederhana 

3. Pengusul mengirim berkas dengan mengisi formulir  https://s.itk.ac.id/rewardlppm2022

https://s.itk.ac.id/rewardlppm2022


Format surat penyataan orisinalitas 

SURAT PERNYATAAN 

PENULIS 

 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………………………. 

NIP/NIPH : …………………………………………………. 

ID Sinta : …………………………………………………. 

Program Studi : …………………………………………………. 

Nama Instansi Tempat Kerja : ………………………………………………… 

Alamat Kantor : ………………………………………………… 

 
Dengan ini menyatakan bahwa karya publikasi ilmiah / HKI * saya dengan judul: 

……………………………………………………………………………………………… 

………… yang diusulkan dalam program insentif buku LPPM ITK tahun anggaran 2022 

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 

 

 

 
Yang menyatakan, 

(…………………………) 

NIP/NIPH ………………. 

 

 

 

 

 

 

 
(* coret yang tidak perlu) 

 

 
Materai 10.000 


