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A. PENDAHULUAN 

Saat ini publikasi hasil penelitian oleh peneliti dari Universitas Jember masih berada 

pada peringkat 24 di Indonesia. Menurut data dari Science and Technology Index (Sinta) 

bahwa jumlah artikel dari 928 dosen universitas Jember yang terverifikasi Sinta sebanyak 

726 artikel yang terindeks pada lembaga pengindeks Scopus, atau sebanyak 21,845 

dokumen yang terindeks pada google scholar. Secara umum tren publikasi artikel ilmiah 

pada jurnal bereputasi terus meningkat, namun masih perlu ditingkatkan mengingat 

capaian dalam bidang penelitian ini merupakan salah satu parameter dalam penentuan 

pemeringkatan universitas di Indonesia, yang pada saat ini (Tahun 2018) masih berada 

pada peringkat 22 dari 2010 universitas yang dievaluasi di Indonesia oleh kemenristekdikti. 

Meskipun demikian, dalam tiga tahun terakhir, kinerja penelitian Universitas Jember terus 

meningkat. Peningkatan tersebut tidak lepas dari meningkatnya jumlah penelitian oleh para 

dosen/peneliti di Universitas Jember yang dibiayai melalui beberapa skema penelitian baik 

dengan sumber pendanaan eksternal maupun internal universitas. Hal ini berdampak pada 

meningkatnya jumlah publikasi yang harus dihasilkan. 

Selain itu, adanya kewajiban bagi peneliti yang menerima hibah penelitian untuk 

menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah disamping kewajiban sebagai dosen dan 

profesor menjadikan artikel ilmiah yang dihasilkan perlu mendapatkan perhatian dari sisi 

kualitas dan tidak sekedar kuantitasnya saja. Pada saat yang sama, Univesitas Jember 

juga sedang mengupayakan terbentuknya pusat keunggulan bioteknologi pertanian dan 

kesehatan yang secara kelembagaan melalui pembentukan Pusat Unggulan Ipteks – 

Perguruan Tinggi. Salah satu parameter yang menjadi acuan adalah jumlah publikasi pada 

jurnal nasional dan internasional bereputasi. Adapun Jurnal nasional bereputasi ditandai 

dengan akreditasi termasuk terindeksi pada lembaga pengindeks seperti Directory of Open 

Access Journals (DOAJ) sedangkan jurnal internasional bereputasi ditantai dengan 

terindeksnya pada lembaga pengindeks bereputasi seperti Scopus dan Clarivate serta 

memiliki dampak faktor dan sudah tentu untuk dapat terpublikasi pada jurnal tersebut, maka 

artikel ilmiah yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang cukup baik.  

Oleh karena itu untuk mendorong dan memotivasi dosen/peneliti untuk menerbitkan 

artikel ilmiah pada jurnal bereputasi dan memberikan apresiasi kepada para penulisnya, 

pada tahun anggaran 2018, Project Implementation Unit (PIU) – Islamic Development Bank 

(IsDB) Universitas Jember kembali menyelenggarakan program pemberian insentif kepada 

dosen/peneliti di lingkungan Universitas Jember yang berhasil memublikasikan artikel 

ilmiah pada jurnal nasional atau internasional bereputasi. Program ini juga merupakan 

bentuk apresiasi kepada dosen/peneliti yang turut meningkatkan jumlah publikasi ilmiah 

dalam mendukung terwujudnya keunggulan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan 



bioteknologi pertanian dan kesehatan yang sedang diupayakan oleh Universtias Jember 

melalui PIU IsDB.  

 

B. Tujuan dan Sararan 

B.1 Tujuan 

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

memublikasikan hasil penelitiannya dengan tema bioteknologi bidang pertanian dan 

kesehatan pada jurnal ilmiah bereputasi dan (2) memberi penghargaan dosen/peneliti di 

lingkungan Universitas Jember tahun 2018 yang telah berhasil memublikasikan artikel 

ilmiahnya pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi. 

 

B.2 Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya publikasi ilmiah nasional dan 

internasional bereputasi dari dosen/peneliti Universitas Jember serta akan meningkatkan 

pula mutu penelitian dan nama dosen/peneliti Universitas Jember di tingkat nasional 

maupun internasional terkait dengan tema penelitian bioteknologi bidang pertanian dan 

kesehatan. 

 

C. Jumlah Insentif 

Insentif artikel terbit tahun anggaran 2018 diberikan kepada dosen/peneliti yang 

artikel ilmiahnya telah terbit pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional 

bereputasi maksimum sebesar Rp. 8.000.000 (delapan lima juta rupiah) dipotong pajak 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku (15%), dan telah direkomendasikan oleh penelaah 

(reviewer) berdasarkan hasil seleksi. Anggaran insentif artikel terbit pada jurnal nasional 

atau jurnal internasional bereputasi dibebankan anggaran IsDB Project 4 in 1 Universitas 

Jember Tahun Anggaran 2018. 

 

D. Kategori Insentif Artikel Terbit 

Pada tahun anggaran 2018, insentif artikel terbit dibedakan menjadi 2 kategori 

sebagai berikut: 

1. Publikasi pada Jurnal Nasional bereputasi. Insentif Publikasi pada Jurnal Nasional 

bereputasi diberikan kepada dosen/peneliti di lingkungan Universitas Jember yang 

mempublikasikan pada Jurnal Nasional yang Terakreditasi Kemenristekdikti dan masih 

berlaku dan/atau sekurang-kurangnya terindeks DOAJ. 

2. Publikasi pada Jurnal Internasional bereputasi. Insentif Publikasi pada Jurnal 

Internasional bereputasi diberikan kepada dosen/peneliti di lingkungan Universitas 



Jember yang mempublikasikan pada Jurnal Internasional yang terindeks pada 

pengindeks bereputasi seperti Scopus atau Clarivate. 

 

E. Persyaratan Pengusulan 

Usulan insentif artikel terbit dapat diproses jika pengusul dan artikelnya memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a) Insentif kategori 1 dan 2 diberikan kepada dosen/peneliti yang artikelnya telah terbit 

pada jurnal ilmiah bereputasi (bukan prosiding/bukan hasil seminar) yang diterbitkan 

pada Tahun 2018. 

b) Dosen/Pengusul sudah terdaftar di SINTA. 

c) Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan (harus sudah terbit 

dan dapat ditelusuri). 

d) Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarisme dan belum pernah 

memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan surat pernyataan. 

e) Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau disertasi. 

f) Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib yang dijanjikan pada hibah penelitian 

yang didanai oleh Kemenristekdikti, apabila ditemukan, penerima wajib 

mengembalikan insentif artikel terbit ini. 

g) Artikel yang diusulkan merupakan artikel yang diterbitkan di jurnal terindeks dan 

bereputasi seperti DOAJ, Scopus atau Clarivate. 

h) Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi. 

i) Insentif artikel terbit pada jurnal internasional hanya diberikan kepada penulis pertama 

atau penulis korespondensi. 

j) Penulis pertama dan/atau penulis korespondensi harus berafiliasi pada Universitas 

Jember dan harus tercantum dalam artikel. 

k) Setiap pengusul hanya diperbolehkan menerima satu insentif untuk satu periode 

pengusulan. 

 

F. Tata Cara Pengusulan 

Insentif artikel ilmiah terbit diusulkan dengan mengikuti prosedur berikut: 

a. Calon pengusul mengisi Identititas Usulan yang memuat identitas pengusul, identitas 

artikel, identitas jurnal, dan sumber dana penelitian jika ada (Lampiran 1 atau dapat 

diunduh dari website PIU-IsDB Universitas Jember). 

b. Isian Identitas Usulan pada (a) harus mendapatkan pengesahan pimpinan unit kerja. 

c. Calon pengusul mengisi dan menandatangani surat pernyataan (Lampiran 2) di atas 

meterai Rp. 6.000 dan diketahui oleh Dekan. 



d. Identitas Usulan (b), Surat Pernyataan (c), beserta cetakan/reprint lengkap artikel ilmiah 

yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, dijilid menjadi satu dengan sampul putih 

sesuai format (Lampiran 3) dan mengikuti sistematika (Lampiran 4) yang ditentukan. 

e. Pengusul menyerahkan 1 rangkap dokumen (d) ke sekretariat PIU-IsDB Universitas 

Jember. Gedung CDAST Lantai 6 dengan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan. 

 

G. Kriteria Penilaian 

Pemberian insentif artikel ilmiah terbit kategori 1 dan 2 didasarkan pada penilaian 

mutu artikel beserta penerbitnya mengikuti kriteria sebagai berikut: 

a) Peringkat/mutu jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel harus baik, yang ditandai oleh 

nilai akreditas atau reputasi lembaga pengindeks, adanya faktor dampak, dan/atau h-

index jurnal. 

b) Status pengusul sebagai penulis utama dan/atau penulis korespondensi. 

c) Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul. 

d) Topik artikel selaran dengan tema keunggulan 4 in 1 Project  – IsDB, Universitas 

Jember terkait di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan (Lampiran 5) 

e) Jumlah sitasi artikel yang diusulkan (didasarkan pada sitasi dari google scholar). 

 

H. Pengambilan Putusan  

Pemberian insentif artikel ilmiah terbit ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai 

berikut: 

a) Usulan artikel yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh penelaah yang ditunjuk 

oleh Direktur Eksekutif PIU IsDB Universtas Jember.  

b) Usulan yang bukan berupa artikel jurnal ilmiah, tidak akan diproses. 

c) Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

d) Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali. 

 

I. Batas Akhir Pengusulan  

Insentif artikel ilmiah beserta kelengkapannya diusulkan melalui Simlitabmas 

selambat- lambatnya  tanggal 15 November 2018. Seleksi administrasi dan substansi 

akan diproses sampai dengan akhir November 2018. Pengumuman pemenang 

disampaikan melalui website PIU IsDB Universitas Jember pada akhir bulan November 

2018. 



Lampiran 1. Formulir Identitas Usulan  

 
 

FORMULIR IDENTITAS USULAN 
INSENTIF ARTIKEL ILMIAH TERBIT  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) – PROJECT 

  

 

1. Identitas pengusul (penulis pertama dan/atau penulis korespondensi) 

a. Nama Lengkap :  

b. ID Sinta :  

c. NIDN/NRP :  

d. Fakultas/Prodi  :  

e. Alamat surel :  

f. No. HP :  

g. Bidang Ilmu :  

h. Kontribusi :  Penulis Pertama               Penulis Korespondesi 

 

2. Identitas Artikel yang diusulkan 

a. Judul Artikel :  

 

 

 

b. Nomor DOI* artikel :  

c. Tanggal terbit  :  

d. Alamat URL artikel :  

*digital object identifier 

 

3. Identitas Jurnal Ilmiah 

a. Nama Jurnal Ilmiah :  

b. Alamat URL jurnal :  

c. Lembaga Pengindeks  :  Scopus  Clarivate  DOAJ 

 

4. Identitas Penelitian 

a. Skema Penelitian :  

 

b. Pemberi Dana :  

 

 

  Jember,         November  2018 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas ……………………... 

 

 

 

  

Pengusul 

 

 

 

NIP.  NIP. 

 



Lampiran 2. Formulir Surat Pernyataan  

 
 
SURAT PERNYATAAN 
INSENTIF ARTIKEL ILMIAH TERBIT  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) – PROJECT 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama Lengkap :  

NIDN/NIRP :  

Fakultas :  

Alamat surel :  

Judul Artikel :  

 

 

Nama Jurnal :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. artikel yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan 

bebas plagiarisme; 

b. artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif yang diselenggarakan oleh 

pihak manapun; 

c. artikel yang saya ajukan bukan merupakan luaran wajib dari hibah penelitian yang 

didanai oleh institusi di bawah Kemenristekdikti.  

 

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. 

 
  Jember,         November  2018 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas ……………………... 

 

cap dan tanda tangan 

 

 

 

  

Pengusul 

 

Meterai Rp. 6000 

tanda tangan 

 

 

NIP.  NIP. 

 

 
  



Lampiran 3. Format Sampul Usulan  

 

 

USULAN  

INSENTIF ARTIKEL ILMIAH TERBIT 
 

 

 

 

Judul Artikel: 

 

 

 

 

Pengusul: 

Nama Lengkap  

NIDN/NIP 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS JEMBER 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

2018 

  



Lampiran 4. Sistematika Dokumen Usulan (dijilid menjadi satu dokumen) 

 

 

Sistematika Dokumen 

 
1. Sampul Usulan (warna putih) 

2. Identitas Usulan 

3. Surat Pernyataan 

4. Printout/cetakan lengkap artikel ilmiah yang diusulkan 

  



Lampiran 5. Tema Keunggulan  

 
 
TEMA KEUNGGULAN  
INSENTIF ARTIKEL ILMIAH TERBIT  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) – PROJECT 

 

 

 

1. Pengembangan produk unggulan bidang pertanian dan kesehatan berbasis 

bioteknologi 

2. Teknologi nano dan enkapsulasi untuk pertanian dan kesehatan 

3. Rekayasa genetika 

4. Pengembangan vaksin 

5. Sumber pangan untuk kesehatan 

6. Teknologi belajar dan teknologi media pembelajaran 

7. Pengembangan Jamu dan Obat-obatan berbasis kekayaan etnik lokal 

8. Pengembangan produk pangan alternatif berkualitas 

9. Aspek sosial, politik, dan hukum pengembangan produk-produk bioteknologi. 

10. Inovasi, managemen, dan pemasaran produk bioteknologi 

11. Sistem otomatisasi, sistem kontrol berbasis data dan komputer  

12. Keamanan hayati dan bioetika 

 


