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PANDUAN PENGAJUAN  

PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI  

TAHUN 2021 

 

1. LATAR BELAKANG 

Publikasi karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional merupakan indikator dari 

produktivitas sebuah Perguruan Tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini 

tingkat publikasi internasional Indonesia di tingkat internasional dari tahun ke tahun 

menunjukan perkembangan. Pada tahun 2019 tercatat 44.556 publikasi terindeks scopus 

(https://sinta.ristekbrin.go.id/). Kemudian menurun sebesar 2,5% pada tahun 2020 yaitu 

sebesar 43.437 publikasi pada jurnal internasional terindeks scopus. ITERA sebagai 

perguruan tinggi berbasis sains dan teknologi wajib turut serta dalam memberikan 

khasanah ilmu pengetahuan nasional melalui publikasi karya ilmiah. Pada tahun 2020, 

Institut Teknologi Sumatera memiliki publikasi sebanyak 79 artikel dimana 30 artikel 

terbit pada Jurnal Internasional, 44 artikel pada jurnal nasional, 3 artikel pada prosiding 

seminar internasional, dan 2 artikel buletin (annual report LP3 2020). 

Rendahnya produktivitas mempublikasikan sebuah penelitian akan memberikan dampak 

terhadap rendahnya daya saing bangsa di dunia internasional, sehingga secara tidak 

langsung tentu berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor 

penyebab rendahnya produkstivitas publikasi adalah budaya menulis yang belum 

berkembang di masyarakat pada umumnya, perguruan tinggi khususnya, dan/atau 

rendahnya kemauan dan kemampuan menuliskan hasil-hasil riset di jurnal ilmiah bermutu.  

Sebagai salah satu upaya guna mendorong dan memotivasi dosen untuk menerbitkan 

artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks scopus dan/atau ISI, konferensi 

internasional terindeks scopus dan/atau ISI, dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 

DIKTI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Teknologi 

Sumatera menyelenggarakan program Insentif Publikasi dengan memberi insentif kepada 

para dosen aktif ITERA yang berhasil memublikasikan artikel ilmiah hasil risetnya. Selain 

itu, program Insentif publikasi juga memberikan insentif untuk buku ajar dan opini di 

media massa untuk mendorong motivasi para dosen dalam meningkatkan budaya menulis.  

Insentif publikasi opini pada media massa diharapkan mendorong dan meningkatkan minat 

https://sinta.ristekbrin.go.id/
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para dosen peneliti di ITERA untuk menyampaikan gagasan, ide, dan pikirannya pada 

media massa nasional yang memiliki sasaran pembaca berupa masyarakat luas dengan 

berbagai kalangan tingkat pendidikan dan pemahaman. 

Insentif buku ajar terbuka bagi Dosen aktif ITERA yang telah menerbitkan   buku   ajar   

yang   diturunkan   dari   pengalaman pengajaran dan penelitiannya. Insentif buku ajar 

ITERA mendukung program Hilirisasi Produk ITERA, hasil penelitian dan inovasi. Kultur 

akademik dalam menulis buku perlu dibangun oleh Dosen agar kedudukan keilmuwan 

(state of the art) diperdalam  dalam  bidang keahliannya. Melalui program Insentif  Buku 

Ajar ITERA diharapkan dapat menumbuhkan kultur akademik menulis buku dalam 

pengembangan keilmuwan. 

Apresiasi ini ditetapkan melalui SK Rektor Nomor B/1891/IT9.A/KU.00/2021 tentang 

Standar Biaya Pengeluaran Maksimum Insentif Publikasi. Program insentif publikasi ini 

dalam rangka meningkatkan publikasi dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di 

Institut Teknologi Sumatera sebagai wujud aplikasi dari program prioritas ITERA yaitu 

Itera for Sumatera, Hilirisasi, Industry 4.0, Guru Besar Under 45, dan optimalisasi Pusat 

Riset dan Inovasi (PURINO). Program insentif publikasi ini merupakan bentuk apresiasi 

dari ITERA kepada para dosen yang turut meningkatkan daya saing bangsa atas upayanya 

memublikasikan artikelnya pada jurnal ilmiah. Program ini juga merupakan salah satu 

bentuk dukungan ITERA terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan 

Tinggi dalam hal peningkatan kualitas dosen ITERA. Dimana salah satu IKU Perguruan 

Tinggi yaitu hasil kerja dosen diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapat 

rekognisi internasional. 

2. TUJUAN DAN SASARAN 

a. Tujuan 

Program ini bertujuan : 

a. Meningkatkan motivasi dosen ITERA untuk memublikasikan hasil penelitiannya 

dalam jurnal ilmiah bereputasi skala internasional (terindeks Scopus dan/atau 

ISI), nasional terakreditasi (SINTA DIKTI 1-4) dan Prosiding Internasional 

terindeks Scopus dan/atau ISI. 

b. Meningkatkan motivasi dosen ITERA untuk memberikan gagasan, ide, dan 

pikirannya pada masyarakat melalui media massa.  
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c. Meningkatkan motivasi dosen untuk mengembangkan materi ajar melalui 

pembuatan buku ajar. 

d. Memberi penghargaan kepada dosen ITERA yang telah berhasil memublikasikan 

artikel ilmiahnya pada jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus dan/atau ISI, 

jurnal nasional terakreditasi SINTA, Prosiding Internasional terindeks scopus 

dan/atau ISI, serta apresiasi terhadap pembuatan buku ajar dan beropini di media 

massa. 

b. Sasaran 

Sasaran dari program ini adalah seluruh dosen aktif ITERA. 

3. JUMLAH INSENTIF 

Besaran insentif publikasi ITERA 2021 mengacu pada SK Rektor Nomor 

B/1891/IT9.A/KU.00/2021 tentang Standar Biaya Pengeluaran Maksimum Insentif 

Publikasi. Insentif tersebut dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

4. SYARAT DAN KETENTUAN PENGUSULAN 

Usulan insentif publikasi dapat diproses jika pengusul memenuhi syarat sebagai 

berikut : 

a. Syarat umum 

a. Pengusul adalah dosen aktif ITERA. 

b. Artikel ilmiah/buku ajar/opini merupakan karya pengusul dan bebas plagiarisme 

dan belum pernah memperoleh insentif serupa dan/atau diusulkan di tempat lain 

(berlaku untuk semua penulis untuk menghindari double funding), yang 

dikuatkan dengan surat pernyataan. 

b. Syarat khusus 

1. Insentif publikasi jurnal Internasional terindeks scopus dan/atau ISI  

a. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan, artikel 

wajib berstatus published saat diusulkan; 

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

Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab; 

c. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib hibah penelitian ITERA, 

Kemendikbud, atau lembaga penyandang dana lainnya dan/atau bukan 

merupakan syarat kelulusan studi; 
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d. Pengusul harus berafiliasi ITERA dan tercantum dalam artikel. 

2. Prosiding Internasional terindeks scopus dan/atau ISI  

a. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan, artikel 

wajib berstatus published saat diusulkan; 

b. Insentif diberikan kepada dosen yang telah menyeminarkan/mempresentasikan   

artikelnya pada Seminar Internasional yang diterbitkan pada Prosiding SCOPUS 

dan/atau ISI; 

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

Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab; 

d. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib hibah penelitian ITERA, 

Kemendikbud, atau lembaga penyandang dana lainnya dan/atau bukan 

merupakan syarat kelulusan studi; 

e. Pengusul harus berafiliasi ITERA dan tercantum dalam artikel. 

3. Insentif publikasi jurnal Nasional terakreditasi SINTA DIKTI  

a. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan, artikel 

wajib berstatus published pada saat diusulkan; 

b. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib hibah penelitian ITERA, 

Kemendikbud, atau lembaga penyandang dana lainnya dan/atau bukan 

merupakan syarat kelulusan studi; 

c. Artikel yang diusulkan terakreditasi SINTA 1-4 

d. Pengusul harus berafiliasi ITERA dan tercantum dalam artikel. 

 

4. Insentif buku ajar  

Insentif buku ajar terbagi menjadi 2 (dua) skema yaitu buku ajar yang telah dicetak 

dan ber ISBN pada tahun 2021 serta draft buku ajar. 

a) Syarat umum : 

a. Pengusul  merupakan penulis pertama dan buku yang diusulkan belum 

pernah mendapatkan hibah dan insentif dari Kemendikbud, ITERA dan 

lembaga lainnya; 

b. Buku   ajar   telah   memiliki   ISBN   dan   diterbitkan   oleh   penerbit   yang   

bereputasi internasional atau anggota IKAPI/APPTI; 
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c. Buku yang diajukan  bukan merupakan  buku yang diterbitkan  berdasarkan  

hasil dari hibah  penulisan  buku  ajar ITERA,  dan  bukan  buku  hasil  revisi  

yang  pernah  memperoleh insentif buku ajar terbit yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Pendidikan kebudayaan atau  Kementerian Ristek Brin yang 

menggunakan sumber dana APBN. 

d. Jenis   buku  yang  dapat   diajukan   untuk   mendapatkan   insentif   adalah   

buku  ajar, buku monograf, buku referensi, atau pengayaan pembelajaran 

yang didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian yang 

diselenggarakan di Indonesia. Sebaliknya, buku manual untuk pengoperasian 

program komputer, petunjuk praktikum, bentuk asli skripsi/tesis/disertasi, 

dan laporan penelitian tidak akan dipertimbangkan. 

e. Buku  yang  diajukan  harus  sudah  lengkap  dan berisi:  (1)  prakata,  (2) 

daftar  isi,  (3) batang tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian, (4) daftar 

pustaka, (5) glosarium, (6) indeks. 

f. Jumlah halaman teks utama (batang tubuh) > 49 halaman. 

g. Buku bukan hasil saduran/terjemahan dan bebas plagiarisme, serta 

merupakan karya asli pengusul (dibuktikan dengan surat pernyataan). 

h. Ukuran buku minimal A5 (14,8 cm × 21 cm). 

i. Dana Insentif buku ajar 50% digunakan untuk biaya cetak dan pengurusan 

ISBN. 

j. Bagi para penerima insentif, hak moral, hak kepengarangan, dan royalti tetap 

ada pada penulis. 

b) Syarat khusus 

a. Pengusulan insentif buku ajar yang telah dicetak dan ber ISBN diberikan 

kepada pengusul yang published buku pada tahun 2021.  

b. Pengusulan insentif buku ajar yang telah dicetak, wajib mencantumkan bukti 

biaya pencetakan (minimal 50% dari dana hibah buku ajar). 

c. Untuk pengusulan yang berupa draft buku ajar, alurnya pada Gambar 1. 

d. Penerbitan ISBN untuk draft buku ajar yang diusulkan, wajib melalui Itera 

Press.   

e. Khusus pencetakan buku ajar pada ITERA Press minimal berjumlah 100 

halaman kecuali buku cerita bergambar/buku ilustrasi. 
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Gambar 1. Alur pengusulan draft buku ajar 

 

5. Opini di media massa  

a. Opini yang diusulkan serta keseluruhan informasi yang tersaji telah diterbitkan 

pada media massa cetak nasional; Kompas, Jawa Post, Republika, The Jakarta 

Post, Tempo, SWA atau media massa lainnya. 

b. Pengusul adalah penulis tunggal.  

c. Pengusul harus berafiliasi ITERA dan tercantum dalam opini pada media massa. 

5. TATA CARA PENGUSULAN 

Insentif artikel ilmiah diusulkan dengan mengikuti prosedur berikut : 

a. Pengusul mendaftarkan usulan melalui website insentif jurnal ITERA; 

https://sipaper.itera.ac.id/insentif/ menggunakan akun SSO masing masing 

tidak lolos 

lolos 

PROSES 
REVIEW dan 

PLAGIARISME 

OLEH LP3 

 

DRAFT BUKU 

AJAR 

PENGUSULAN MELALUI 

WEBSITE 

https://sipaper.itera.ac.id/insentif

/ 

 

PENGUSULAN DAN 

PENERBITAN ISBN MELALUI 

ITERA PRESS 

PROSES PROOF 

READING, PERSIAPAN 

CETAK DI ITERA PRESS 

PROSES PROOF READING, 

PERSIAPAN CETAK DI LUAR 

ITERA PRESS 

https://sipaper.itera.ac.id/insentif/
https://sipaper.itera.ac.id/insentif/
https://sipaper.itera.ac.id/insentif/
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pengusul. 

b. Pengusul yang belum memiliki user dan password SSO silahkan menghubungi 

UPT TIK. 

c. Melalui website, pengusul mengisi identitas pengusul dan usulan serta mengunggah 

semua berkas yang dipersyaratkan dengan ketentuan sebagai berikut. 

1) Mengisi Identititas Usulan yang memuat identitas pengusul, identitas 

jurnal/identitas prosiding/identitas buku/identitas media massa (terlampir) 

2) Isian Identitas Usulan pada butir (1) kemudian diunduh untuk mendapatkan 

pengesahan pimpinan jurusan dan diketahui oleh ketua KK. 

3) Identitas Usulan yang telah disahkan kemudian dipindai (di-scan) dan 

diunggah kembali ke website insentif publikasi. 

4) Mengunggah reprint/cetakan pdf publikasi yang diusulkan untuk 

mendapatkan insentif. 

5) Mengunggah file pdf Surat Pernyataan Pengusul yang telah ditandatangani 

dalam format PDF (terlampir) 

 

6. KRITERIA PENILAIAN 

Pemberian Insentif Publikasi ITERA Tahun 2021 didasarkan pada penilaian mutu 

artikel beserta penerbitnya mengikuti kriteria sebagai berikut. 

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

ditandai oleh reputasi lembaga pengindeks, adanya faktor dampak, dan/atau h-

index jurnal. 

b. Topik artikel yang diusulkan selaras dengan bidang ilmu yang ditekuni pengusul. 

c. Jumlah sitasi artikel yang diusulkan. 

d. Substansi artikel harus mencerminkan kontribusi pada pengembangan iptek. 

 

7. PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pemberian insentif artikel ilmiah ditetapkan dengan mengikuti prosedur sebagai 

berikut. 

a. Usulan artikel yang masuk akan dinilai secara kompetitif oleh reviewer 

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

c. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali. 

d. Usulan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses. 



10 PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI DAN KARYA ILMIAH ITERA 2021 

 
 

8. PERIODE PENGUSULAN 

Pengusulan Insentif Publikasi dibuka sepanjang tahun melalui laman 

https://sipaper.itera.ac.id/insentif/ dengan metode first come, first services dan berlaku 

selama dana masih teralokasikan. 
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IDENTITAS USULAN  

INSENTIF PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL  

 

1. Identitas Pengusul  

a.  Nama Lengkap :………………………………………………………. 

b.  Prodi/Jurusan :………………………………………………………. 

c.  NIDN/NIDK :………………………………………………………. 

d.  Kelompok Keilmuan :………………………………………………………. 

e.  Email  :………………………………………………………. 

f.  Telepon/Faks :………………………………………………………. 

g.  Kontribusi :  ○ Penulis Pertama 

    ○ Penulis Korespondensi 

    ○ Penulis Kedua dst 

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan (Q1/Q2/Q3/Q4)  

a.  Judul Artikel :………………………………………………………. 

b.  Nomor DOI artikel :……............................................................................. 

c.  Volume/Nomor/Hal/Bulan/Tahun Terbit :………………………………………........................ 
Example : Frontiers In Physics, Volume 8, Number 574770, (2021), Pages 1-13 

 

3. Nomor ID Scopus : ………………………………………………………. 
 

4. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan) 
 

a.  Nama Jurnal :………………………………………………………. 

b.  Alamat URL Paper :………………………………………………………. 

c.  Penerbit :………………………………………………………. 

d. Lembaga Pengindeks :………………………………………………………. 

g. Faktor dampak/Impact Factor (IF)/SJR Jurnal 

• Lembaga Pengindeks       :………………………………………………………. 

• Nilai IF :……………… ………………………………………. 

• Nilai SJR :……………… ………………………………………. 

• Nilai H-Index :……………………………………………………….



 

 

 

 

 

 

 
 

5. Jumlah insentif yang diusulkan ke LP3 :  Rp. ............................................(isian nominal) 

Bagi pengusul yang ingin mendistribusikan dana insentif secara langsung kepada beberapa 

orang penulis (tuliskan seluruh author yang berafiliasi ITERA), dapat melengkapi data berikut 

ini : 

a)  Penulis 1  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  

b)  Penulis Koresponding  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  

c)  Penulis 2  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana : 

d)  Penulis 3 dan seterusnya. 

 

……,………………......2021 

Mengetahui, Pengusul, 

Ketua KK, 
 

 

Cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

 

Nama lengkap Nama lengkap 

NIDN/NIDK NIDN/NIDK 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK 

 

 

 
*pilih salah satu 



 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS USULAN  

INSENTIF PUBLIKASI JURNAL NASIONAL 

 

1. Identitas Pengusul  

a.  Nama Lengkap :………………………………………………………. 

b.  Prodi/Jurusan :………………………………………………………. 

c.  NIDN/NIDK :………………………………………………………. 

d.  Kelompok Keilmuan :………………………………………………………. 

e.  Email  :………………………………………………………. 

f.  Telepon/Faks :………………………………………………………. 

g.  Kontribusi :  ○ Penulis Pertama 

    ○ Penulis Korespondensi 

    ○ Penulis Kedua dst 

2. Identitas Artikel Yang Diusulkan (S1/S2/S3/S4)  

a.  Judul Artikel :………………………………………………………. 

b.  Nomor DOI artikel :……............................................................................. 

c.  Volume/Nomor/Hal/Bulan/Tahun Terbit : ………………………………………................... 
Example : Frontiers In Physics, Volume 8, Number 574770, (2021), Pages 1-13 

 

3. Nomor ID SINTA : …………………………………………………….. 

 

4. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artikel diterbitkan) 
 

a.  Nama Jurnal :………………………………………………………. 

b.  Alamat URL Paper :………………………………………………………. 

c.  Penerbit :………………………………………………………. 
 

5. Jumlah insentif yang diusulkan ke LP3 :  Rp. (isian nominal) 

Bagi pengusul yang ingin mendistribusikan dana insentif secara langsung kepada beberapa 

orang penulis (tuliskan seluruh author yang berafiliasi ITERA), dapat melengkapi data berikut 

ini : 

a)  Penulis 1  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  



 

 

 

 

 

 

 

b)  Penulis Koresponding  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  

c)  Penulis 2  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana : 

d)  Penulis 3 dan seterusnya. 

  

 

……,………………......2021 

Mengetahui, Pengusul, 

Ketua KK, 
 

 

Cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

 

Nama lengkap Nama lengkap 

NIDN/NIDK NIDN/NIDK 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK 

 

 
*pilih salah satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS USULAN INSENTIF PROCEEDING INTERNATIONAL 

CONFERENCE 
 

1. Identitas Pengusul (penulis pertama dan/atau penulis korespondensi*) 

a.  Nama Lengkap :………………………………………………………. 

b.  Prodi/Jurusan :………………………………………………………. 

c.  NIDN/NIDK :………………………………………………………. 

d.  Kelompok Keilmuan :………………………………………………………. 

e.  Email  :………………………………………………………. 

f.  Telepon/Faks :………………………………………………………. 

g.  Kontribusi :  ○ Penulis Pertama  

    ○ Penulis Korespondensi 

    ○ Penulis Kedua dst 

2. Identitas Prosiding Terindeks (tempat artikel diterbitkan) 

a.  Nama Prosiding :………………………………………………………. 

b.  Nama Forum  :………………………………………………………. 

c.  Penyelenggara Konferensi :………………………………………………………. 

d.  Penerbit :………………………………………………………. 

e.  Judul Artikel :………………………………………………………. 

f.  Volume/Nomor/Hal/ Edisi/ 

     Bulan/Tahun Terbit/ 

     Tempat pelaksanaan :………………………………………………………. 

      Example : Volume 877 Number 012051, (2017), Pages 1-10, 25-27 July 2016, Bandung 

g.  Nomor DOI/ISSN :…….............................................................................. 

h.  Authors :………………………………………………………. 

i.  Nama pengindeks :………………………………………………………. 

 

3. Jumlah insentif yang diusulkan ke LP3 :  Rp. .........................................(isian nominal) 

Bagi pengusul yang ingin mendistribusikan dana insentif secara langsung kepada beberapa 

orang penulis (tuliskan seluruh author yang berafiliasi ITERA), dapat melengkapi data berikut 

ini : 

a)  Penulis 1  

 Nama  :  



 

 

 

 

 

 

 

NIDN  : 

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  

b)  Penulis Koresponding  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana :  

c)  Penulis 2  

 Nama  :  

 NIDN  :  

 KK/Prodi/jurusan :  

 Persentase Dana : 

d)  Penulis 3 dan seterusnya. 

  

 

 

 

……,………………......2021 

Mengetahui, Pengusul, 

Ketua KK, 
 

 

Cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

 

Nama lengkap Nama lengkap 

NIDN/NIDK NIDN/NIDK 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK 



 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS USULAN INSENTIF BUKU AJAR 
 

1. Identitas Pengusul  

a.  Nama Lengkap :………………………………………………………. 

b.  Prodi/Jurusan :………………………………………………………. 

c.  NIDN/NIDK :………………………………………………………. 

d.  Kelompok Keilmuan :………………………………………………………. 

e.  Email  :………………………………………………………. 

f.  Telepon/Faks :………………………………………………………. 

2. Identitas Buku Ajar 
 

a.  Judul Buku :………………………………………………………. 

b.  Nomor ISBN :…….............................................................................. 

c.  Nama Penerbit :…….............................................................................. 

d. Tanggal diterbitkan :………………………………………………………. 

 

 

……,………………......2021 

Mengetahui, Pengusul, 

Ketua KK, 
 

 

Cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

 

Nama lengkap Nama lengkap 

NIDN/NIDK NIDN/NIDK 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITAS USULAN INSENTIF OPINI MEDIA MASSA 
 

1. Identitas Pengusul* 

a.  Nama Lengkap :………………………………………………………. 

b.  Prodi/Jurusan :………………………………………………………. 

c.  NIDN/NIDK :………………………………………………………. 

d.  Kelompok Keilmuan :………………………………………………………. 

e.  Email  :………………………………………………………. 

f.  Telepon/Faks :………………………………………………………. 

2. Identitas Media Massa* 
 

a.  Judul Opini :………………………………………………………. 

b.  Nama Media Massa :………………………………………………………. 

c.  Alamat Redaksi :…….............................................................................. 

d.  Tgl/Bln/Thn diterbitkan :…….............................................................................. 

e.  Alamat URL :…….............................................................................. 

3. Lampiran Opini, bukti cetakan* 
 

 
……,………………......2021 

Mengetahui, Pengusul, 

Ketua KK, 
 

 

Cap dan tanda tangan tanda tangan 
 

 

Nama lengkap Nama lengkap 

NIDN/NIDK NIDN/NIDK 

 

Menyetujui, 

Ketua Jurusan 

 

Cap dan tanda tangan 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK 

 
* Bagian ini wajib diisi lengkap/tidak boleh ada yang kosong 

 



 

 

 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

PROGRAM INSENTIF PUBLIKASI ITERA  

TAHUN 2021 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

 
Nama Lengkap :………………………………………………………… 

Program Studi/Jurusan :………………………………………………………… 

Alamat Rumah :………………………………………………………… 

Telepon/HP :………………………………………………………… 

Alamat Surel :………………………………………………………… 

Judul Artikel/Buku :………………………………………………………… 

Nama Jurnal/Buku :………………………………………………………… 

 

Dengan ini menyatakan bahwa : 

a. Artikel/Karya ilmiah yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) 

dan bebas plagiarisme; 

b. Artikel/Karya ilmiah yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif dan tidak 
diusulkan diluar ITERA. 

c. Artikel/Karya ilmiah yang saya ajukan bukan merupakan syarat lulus studi dan atau luaran 

wajib dari hibah penelitian. 

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 bertanggung jawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia 

mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Negara. 

......................,………………….2021 

Mengetahui,                                                                    Pengusul, 

Ketua Jurusan, 

 
 
 
 

 

Cap dan tanda tangan                                                    tanda tangan di materai Rp10.000 

Nama lengkap          Nama lengkap 










