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PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Esa, karena atas 

rahmat dan petunjuk-Nya, LPPM Unsoed berhasil menyusun dokumen Panduan Inkubasi 

Publikasi Hasil Penelitian pada Jurnal Internasional 2018.  Terbitnya Buku Panduan ini 

diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan  mutu publikasi hasil penelitian pada jurnal 

internasional.    

Dengan selesainya dokumen ini, saya memberikan apresiasi kepada tim penyusun,   

pimpinan universitas serta staf LPPM Unsoed.  Akhir kata semoga dokumen ini dapat menjadi 

acuan pelaksanaan inkubasi publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional. 

 

 

Purwokerto,  Nopember  2018 

Ketua LPPM Unsoed 

 

Ttd 

 

Prof. Dr. Rifda Naufalin, SP., M.Si. 

NIP. 197011211995122001  
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SKIM INKUBASI PUBLIKASI HASIL PENELITIAN 

PADA JURNAL INTERNASIONAL  
 

 

 

1.  Latar Belakang 

Publikasi ilmiah  universitas-universitas di Indonesia pada  tingkat 

internasional ternyata sangat minim, jika dibandingkan dengan negara 

tetangga seperti Malaysia dan Thailand.  Dampak terbesar yang 

ditimbulkannya  adalah rendahnya daya saing bangsa di dunia 

internasional, sehingga hal ini  secara tidak langsung mempengaruhi laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyaknya publikasi bertaraf 

internasional menunjukkan  semakin banyak pula riset atau penelitian 

yang bermutu unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena 

itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan publikasi Indonesia 

yang bereputasi internasional. Target realistisnya adalah pada tahun 2019, 

jumlah publikasi Indonesia  bereputasi internasional harus bisa lebih dari 

30.000 publikasi, mengingat banyaknya sumber daya manusia (SDM) di 

Indonesia terutama dosen, peneliti dan mahasiswa S3 yang memiliki 

kewajiban publikasi internasional sebagai persyaratan kenaikan jenjang 

jabatan dan kelulusan.  

Sejumlah langkah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk dapat 

mencapai tujuan, misalnya melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 17 

Tahun 2013 tentang pentingnya publikasi ilmiah di jenjang nasional 

maupun internasional yang harus menjadi suatu kebutuhan yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, melalui Permen 

PAN-RB nomor 17 tersebut kebutuhan publikasi menjadi prioritas bagi 
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dosen di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti). Disamping itu, dosen yang masih berijazah Master (S2) 

wajib meningkatkan kemampuan akademiknya hingga memperoleh ijazah 

Doktor (S3) agar dapat mencapai jenjang kepangkatan Lektor 

Kepala.Seorang dosen diharuskan  memiliki ijazah Doktor dan mempunyai 

publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi sebagai syarat untuk 

mencapai jabatan akademik profesor. 

Pada saat ini, publikasi hasil penelitian dosen Universitas Jenderal 

Soedirman (UNSOED) pada jurnal internasional bereputasi masih rendah. 

Salah satu faktor penyebabnya adalah budaya dan kemampuan dosen 

dalam menulis hasil-hasil penelitian menjadi artikel ilmiah yang dapat 

dipublikasikan secara internasional masih belum mamadai.  Tidak 

mengherankan jika kemudian diseminasi hasil-hasil penelitian melalui 

terbitan berkala ilmiah internasional juga masih rendah. 

Pengembangan budaya dan kemampuan menulis menjadi suatu 

tantangan dan permasalahan yang harus segera diatasi. Di samping itu, 

kewajiban publikasi ilmiah pada  jurnal internasional bereputasi bagi 

lulusan Program Doktor (berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi), serta bagi Lektor Kepala 

dan Profesor (berdasarkan Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan 

Profesor) juga harus dilaksanakan dengan baik. Jumlah naskah bermutu 

sangat terbatas karena pada umumnya para dosen belum mempunyai 

komitmen yang cukup untuk mempublikasikan hasil penelitian melalui 

terbitan berkala ilmiah. Motivasi melakukan penelitian belum diimbangi 

dengan tanggung jawab moral sebagai dosen untuk menyebarluaskan 

hasil-hasil penelitiannya yang sangat berguna bagi masyarakat luas baik 

untuk kepentingan praktis maupun pengembangan teoritis. Dengan 
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dipublikasikannya hasil penelitian pada jurnal ilmiah, dosen akan 

mendapatkan banyak masukan dan sekaligus kesempatan untuk lebih 

mengembangkan penelitian pada masa-masa mendatang.  

Dalam upaya meningkatkan jumlah publikasi hasil-hasil penelitian 

dosen UNSOED pada jurnal internasional , maka pada tahun anggaran - 

ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPP) UNSOED 

menyelenggarakan program insentif inkubasi publikasi hasil penelitian 

pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian kompetitif.  Dana 

insentif dipergunakan untuk biaya  pendampingan, proof-reading, proses 

perbaikan artikel sampai accepted. 

 

2. TUJUAN DAN SASARAN  

2.1 Tujuan  

Program ini bertujuan untuk:  

a. meningkatkan kemampuan para dosen dalam menulis dan 

mempublikasikan artikel ilmiah pada jurnal internasional 

bereputasi;  

b. meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi pada jurnal 

internasional bereputasi.  

 

2.2. Sasaran  

Sasaran dari program ini adalah peningkatan publikasi artikel ilmiah pada 

jurnal internasional bereputasi dosen UNSOED baik jumlah maupun 

kualitas.  

 

3. JUMLAH INSENTIF  

Insentif inkubasi publikasi ini akan diberikan kepada 100 (seratus) dosen 

yang memiliki draf artikel ilmiah  hasil penelitian berbahasa Inggris yang 
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siap diproses lebih lanjut sampai dinyatakan diterima (accepted) pada 

jurnal internasional bereputasi. Bantuan insentif  maksimum sebesar Rp 

6.000.000,- (enam juta rupiah) dipotong pajak sesuai ketentuan yang 

berlaku. Anggaran insentif inkubasi publikasi dibebankan pada DIPA LPPM 

Unsoed. 

 

4.  PERSYARATAN PENGUSULAN  

Usulan insentif inkubasi publikasi hasil penelitian pada pada jurnal 

internasional bereputasi dapat diproses jika pengusul dan artikel 

memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Draft artikel ilmiah berasal dari hasil penelitian kompetitif BLU 

Unsoed TS-1. 

b. Draft artikel ilmiah sudah sesuai dengan guidelines jurnal yang 

dituju. 

c. Draft artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas 

plagiarisme serta  belum pernah memperoleh insentif serupa yang 

dikuatkan dengan surat pernyataan bermaterai.  

d. Draft artikel ilmiah ditulis dalam bahasa Inggris. 

e. Draft artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian 

dari tesis atau disertasi. 

f. Pengusul adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi 

dengan jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut maksimal 5 

(lima) orang.  

g. Insentif hanya diberikan kepada penulis pertama atau penulis 

korespondensi.  

h. Penulis pertama dan/atau penulis korespondensi harus berafiliasi 

pada institusi UNSOED dan harus dicantumkan dalam artikel.  
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i. Pengusul hanya diperbolehkan menerima satu kali insentif untuk 

satu periode pengusulan.  

j. Pengusul maksimal memiliki 2 publikasi jurnal terindeks scopus 

sebagai first author. 

 

5.  TATA CARA PENGUSULAN  

Pengusulan insentif inkubasi publikasi hasil penelitian pada jurnal 

internasional dilakukan dengan mengikuti prosedur Format Usulan 

sebagai berikut: 

a. Identitas Pengusul, yang disahkan oleh Dekan dan Ketua LPPM 

b. Pendahuluan. 

Berisi kompetensi dan pengalaman penelitian pengusul sesuai 

dengan topik artikel publikasi yang diajukan, road map penelitian 

yang menghasilkan draft artikel publikasi 

c. Bidang Ilmu  

Berisi bidang ilmu pendidikan S1, S2 atau S3, bidang ilmu 

penugasan, Mata Kuliah yang diampu, Karya-karya hasil 

penelitian setelah menyelesaikan pendidikan S2 atau S3.  

d. Draft Artikel Publikasi Yang Diusulkan  

Penulisan artikel publikasi mengikuti format penulisan pada 

jurnal internasional yang akan dituju (tentative). 

e. Penelitian sumber data untuk publikasi  

Sub bab ini berisi informasi tentang nama skim penelitian, sumber 

dana penelitian, tahun dan pelaksanaan penelitian. Hasil 

penelitian ditulis dalam bentuk artikel jurnal, yang dilengkapi 

dengan fotokopi lembar pengesahan laporan hasil penelitian tahun 

sebelumnya. 
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f. Rencana anggaran biaya 

Biaya yang diusulkan maksimal Rp. 6.000.000,- per artikel 

publikasi pada jurnal internasional bereputasi (terindek di 

Scimago SJR atau ISI Thomson). Rencana penggunaan dana 

insentif digunakan untuk pendampingan, proof-reading, proses 

perbaikan artikel sampai accepted, tidak termasuk biaya 

penerbitan. 

g. Lampiran  

Berisi (1) CV lengkap, format mengikuti panduan Penelitian dan 

PPM Dikti edisi XI, (2) pernyataan dari pengusul yang menyatakan 

artkel bebas plagiarisme dan belum pernah memperoleh insentif 

serupa,  bermaterai Rp. 6.000,-  

 

6. KRITERIA PENILAIAN  

Pemberian insentif inkubasi publikasi  didasarkan pada penilaian mutu 

artikel, berupa format, kaidah kebahasaan yang digunakan, substansi 

artikel harus mencerminkan adanya kontribusi pada pengembangan iptek, 

status pengusul (sebagai penulis utama dan/ atau penulis korespondensi), 

keselarasan bidang ilmu yang ditekuni pengusul dengan artikel yang 

diusulkan, sumber dana penelitian (diutamakan pendanaan kompetitif 

dana BLU UNSOED)  

 

7. PENGAMBILAN PUTUSAN  

Penetapan pemberian insentif inkubasi publikasi dilakukan dengan 

mengikuti prosedur sebagai berikut.  

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

tim Inkubasi Publikasi LPPM Unsoed,  



[Panduan Inkubasi Publikasi Hasil Penelitian]  
 

   9 

 

b. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat.  

 

8.  ALUR PENGAJUAN INSENTIF INKUBASI PUBLIKASI 

Manuskrip 
diajukan oleh 

penulis (bahasa 

TIM PUBLIKASI 
INTERNASIONAL 

TPI MELAKUKAN 
PENENTUAN KELAYAKAN 

MANUSKRIP DAN 

TPI MENGIRIM 
MANUSKRIP 

KE 

PEMBIMBING DAN 
PENULIS MENSUBMIT 
BERSAMA DIBAWAH 

PEMBIMBING DAN 
PENULIS MEREVISI 
BERSAMA  APABILA 

TPI MENGIRIM 
MANUSKRIP 

KE PROOF 

PUBLISH 

opti

opti
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Lampiran 1.  HALAMAN SAMPUL 
 

 

USULAN 
 

PENULISAN PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Oleh : 
 

(NAMA DAN NIDN) 

 
 

 
 
 

 
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

 
Bulan, Tahun 

 
 

Warna Sampul : Orange 
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Lampiran 2.  Format Halaman Pengesahan Penulisan Publikasi 
Internasional 

 
HALAMAN PENGESAHAN 

PENULISAN PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL 
 
IDENTITAS PENGUSUL 

Nama Lengkap :  

NIP / NIDN :  

Jabatan  :  

Pangkat / Golongan :  

Fakultas :  

Target Capaian Kegiatan  :  

Biaya yang diusulkan  : Rp.  ………………………………………….. 

Nama Skim Penelitian 
Sumber Data Publikasi 

:  

Sumber Dana / Tahun :  

 
Purwokerto, tanggal-bulan-tahun 

 
Mengetahui,      Pengusul,  
Dekan …..        
 
 
 
Tanda tangan      Tanda tangan 
( Nama Lengkap )      ( Nama Lengkap ) 
NIP       NIP 

 

 
Menyetujui, 

Ketua lembaga penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 

Tanda tangan 
( Nama Lengkap ) 

NIP  


