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BAGIAN I
PANDUAN PENGAJUAN INSENTIF ARTIKEL
1.1.

PENDAHULUAN
Saat ini, luaran penelitian berupa publikasi di jurnal nasional dan

internasional (terakreditasi dan bereputasi) yang dihasilkan dosen di
Institut Teknologi Indonesia (ITI) masih relatif rendah sehingga belum
sesuai target yang tercantum dalam Rencana Strategis (renstra ITI). Salah
satu faktor penyebabnya adalah budaya menulis yang belum berkembang
di masyarakat kampus pada umumnya, dosen-dosen khususnya, dan atau
rendahnya kemauan dan kemampuan menuliskan hasil-hasil riset maupun
pengabdian kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah bermutu. Tidak
mengherankan jika kemudian diseminasi hasil-hasil riset dan pengabdian
kepada masyarakat melalui jurnal ilmiah internasional masih rendah.
Pengembangan budaya dan kemampuan terutama motivasi menulis
menjadi suatu tantangan dan masalah yang harus segera diatasi.
Selain itu, keberadaan regulasi dan kebijakan pemerintah yang
mewajibkan dosen untuk mempublikasikan hasil-hasil risetnya juga
menjadi faktor penting dalam meningkatkan jumlah publikasi dosen di
jurnal

nasional

terakreditasi

dan

internasional.

Diterbitkannya

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan
Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor menyebutkan bahwa
publikasi di jurnal internasional bereputasi bagi para lektor kepala dan
guru besar merupakan kewajiban, sehingga peraturan ini diharapkan akan
berimplikasi pada potensi meningkatnya publikasi tidak sekadar di jurnal
kurang bereputasi.
Sebagai salah satu upaya guna mendorong dan memotivasi dosen
untuk menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional
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dan memberikan apresiasi kepada para penulisnya, mulai tahun anggaran
2018, ITI menyelenggarakan program dengan memberi insentif kepada
dosen yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah hasil risetnya di jurnal
ilmiah nasional dan internasional.
Keberhasilan menerbitkan sebuah artikel pada jurnal nasional dan
internasional bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi dosen. Oleh
karena itu sebagai salah satu upaya untuk memberikan dorongan dan
motivasi bagi dosen yang telah menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal
nasional dan internasional bereputasi, program Insentif Artikel Terbit pada
Jurnal Bereputasi untuk dosen yang berhasil mempublikasikan artikel
ilmiah hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional
bereputasi. Program ini merupakan bentuk apresiasi ITI kepada dosen
yang

turut

meningkatkan

daya

saing

bangsa

atas

upayanya

mempublikasikan artikelnya pada jurnal nasional dan internasional
bereputasi.

1.2.

TUJUAN DAN SASARAN

Program ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan motivasi kepada para dosen ITI untuk mempublikasikan
hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah yang bermutu dan bertaraf
nasional dan internasional
b. memberikan

penghargaan

dosen

ITI

yang

telah

berhasil

mempublikasikan artikel ilmiahnya pada jurnal ilmiah nasional dan
internasional bereputasi.

Sasaran dari program ini adalah meningkatnya publikasi ilmiah
nasional dan internasional dosen di ITI serta akan meningkatkan pula mutu
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penelitian dosen ITI dan nama ITI di kancah peneliti nasional dan
internasional.
1.3.

JUMLAH INSENTIF
Insentif artikel ilmiah disesuaikan dengan Standart Biaya Umum

Institut Teknologi Indonesia (SBU ITI) tahun anggaran 2020. Perbedaan
insentif yang diberikan berdasarkan peringkat jurnal untuk publikasi.
Besaran insentif ini tersaji pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1. Besaran insentif publikasi jurnal
No.
A.
1.
2.
3.
5.
6.

Peringkat Jurnal
JURNAL NASIONAL
Jurnal Internal
Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
Jurnal Nasional Terakreditasi S1
Jurnal Nasional Terakreditasi S2
Jurnal Nasional Terakreditasi S3-S4
Jurnal Nasional Terakreditasi S5-S6
JURNAL INTERNASIONAL
Jurnal Internasional tidak terakreditasi
Jurnal Internasional bereputasi Q3 dan Q4
Jurnal Internasional bereputasi Q2
Jurnal Internasional bereputasi Q1

B.
1.
2.
3.
4.

1.4.

Harga Satuan
(Rp/makalah)
300.000
750.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
2.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000

Keterangan

+ bantuan
biaya
penerbitan
sebesar 50%

+ bantuan
biaya
penerbitan
sebesar 50%

PERSYARATAN PENGUSULAN
Usulan insentif jurnal dapat diproses jika pengusul dan artikel

memenuhi syarat sebagai berikut.
a. Insentif diberikan kepada dosen ITI yang artikelnya telah diterbitkan
dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional (bukan prosiding) mulai
1 Januari 2020
b. Artikel yang sedang diproses untuk diterbitkan tidak dapat diajukan
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c. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarism dan
belum pernah memperoleh insentif serupa yang dikuatkan dengan
surat pernyataan sebagaimana tertera pada Lampiran 1.2
d. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib dan tambahan dari
hibah penelitian (kemeristek/brin, industri, kementrian-kementrian
lainnya, pemerintah daerah, dan hibah luar negeri) yang dijanjikan
e. Artikel ilmiah bukan merupakan luaran wajib dari hibah Internal
f. Artikel ilmiah ditulis dalam salah satu bahasa resmi dalam forum PBB:
Inggris, Perancis, Spanyol, Cina, dan Arab untuk jurnal internasional,
sedangkan untuk jurnal nasional terakreditasi adalah Bahasa Indonesia
g. Artikel ilmiah merupakan hasil penelitian yang bukan bagian tesis atau
disertasi yang diajukan di perguruan tinggi luar negeri
h. Pengusul yang diperbolehkan mengikuti program ini adalah dosen
tetap ITI dari seluruh Program Studi.
i.

Pengusul adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi
dengan jumlah penulis dalam artikel ilmiah tersebut tidak lebih dari 5
(lima) orang.

j.

Insentif artikel pada jurnal nasional dan internasional hanya diberikan
kepada penulis pertama atau penulis korespondensi.

i.

Penulis pertama atau penulis korespondensi harus berafiliasi pada
institusi ITI dan harus dicantumkan dalam artikel.

j.

Pengusul hanya diperbolehkan menerima dua kali insentif untuk satu
tahunan anggaran

k. Artikel yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan kembali
l.

Bagi yang mengajukan insentif yang bersamaan dengan dikti,
penentuan pemberian insentif dari institusi menunggu keputusan dikti
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1.5.

TATA CARA PENGUSULAN
Insentif artikel ilmiah diusulkan dengan mengikuti prosedur sebagai

berikut.
a. Mengisi Identititas Usulan yang memuat identitas pengusul, identitas
artikel, identitas jurnal, dan sumber dana penelitian (Lampiran 1.1 dan
1.2). Isian Identitas Usulan mendapatkan pengesahan ketua Program
Studi.
b. Mengunggah Identitas Usulan yang telah disahkan dan surat
pernyataan pengusul (Lampiran 1.2) kemudian dipindai (di-scan) dalam
format pdf dan diunggah ke sip.iti.ac.id
c. Melampirkan artikel yang diajukan insentif (Lampiran 1.3)

1.6.

KRITERIA PENILAIAN
Pemberian insentif artikel ilmiah didasarkan pada penilaian mutu

artikel beserta penerbitnya mengikuti kriteria sebagai berikut.
a. Peringkat

atau

mutu

jurnal

nasional

dan

internasional

yang

menerbitkan artikel harus baik, yang ditandai oleh 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. Jumlah sitasi artikel yang diusulkan menjadi bahan pertimbangan
e. Substansi artikel harus mencerminkan kontribusi pada pengembangan
iptek.
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1.7.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pemberian insentif artikel ilmiah ditetapkan dengan mengikuti

prosedur sebagai berikut.
a. Usulan artikel yang masuk akan dinilai dievaluasi dan diidentifikasi oleh
tim PRPM yaitu Ketua Program Penelitian dan Kepala Unit PRPM
b. Usulan yang bukan berupa artikel diterbitkan dalam jurnal tidak akan
diproses
c. Keputusan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
d. Berkas usulan yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali

1.8.

JADWAL
Insentif artikel ilmiah beserta kelengkapannya diusulkan melalui

sip.iti.ac.id dalam dua periode, yaitu:
a. Periode satu :
Selambat-lambatnya tanggal 30 Juli 2021 yang kemudian insentif
diberikan pada bulan Agustus
b. Periode dua :
Selambat-lambatnya tanggal 30 November 2021, insentif diberikan
pada bulan Desember

6

Lampiran 1.1. Identitas usulan insentif artikel ilmiah
IDENTITAS USULAN INSENTIF ARTIKEL ILMIAH
1. Identitas pengusul (penulis pertama dan atau penulis korespondensi)
a. Nama Lengkap :
b. NIDN
:
c. Bidang Ilmu
:
d. Kontribusi
: □Penulis Pertama □Penulis Korespondesi
2. Identitas Artikel yang Diusulkan
a. Judul Artikel
:
b. Nomor DOI Artikel
:
c. Tanggal diterbitkan
:
3. Identitas Jurnal Ilmiah (tempat artiekl diterbitkan)
a. Nama Jurnal
:
b. Cakupan Bidang Ilmu
:
c. Alamat Redaksi
:
d. Alamat URL
:
e. Penerbit
:
f. Lembaga Pengindeks
:
g. Impact Factor (IF)/SJR Jurnal
 Nilai IF/SJR
:
 Lembaga Pengindeks
:
 URL IF/SJR
:
h. H-index Jurnal
 Nilai IF/SJR
:
 Lembaga Pengindeks
:
 URL IF/SJR
:
4. Identitas Penelitian (yang menghasilkan artikel)
a. Nama Program
:
b. Nomor Kontrak
:
c. Lembaga Pemberi Dana
:
d. Tempat Penelitian
:
Tangerang Selatan, Tanggal Bulan 2021
Mengetahui,
Program Studi …………

Pengusul,

(tanda tangan dan cap)

(tanda tangan)

Nama Lengkap dan Gelar
NIDN

Nama Lengkap dan Gelar
NIDN
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Lampiran 1.2. Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
PROGRAM INSENTIF ARTIKEL
PADA JURNAL NASIONAL/ INTERNASIONAL TAHUN 2021
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Lengkap

:

Alamat Rumah

:

Telepon/ HP

:

Alamat Surel

:

Judul Artikel

:

Nama Jurnal

:

Bidang Ilmu

:

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 dan bukan merupakan keluaran
hibah penelitian yang dijanjikan.
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 Institut Teknologi Indonesia.
Tangerang Selatan, Tanggal Bulan 2021
Mengetahui,
Program Studi …………

Pengusul,

(tanda tangan dan cap)

(tanda tangan+materai 10.000)

Nama Lengkap dan Gelar

Nama Lengkap dan Gelar

NIDN

NIDN
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Lampiran 1.3. Artikel yang diajukan insentif
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BAGIAN II
PANDUAN BANTUAN BIAYA SEMINAR
2.1.

PENDAHULUAN
Kemenristek/BRIN telah menghibahkan dana penelitian melalui

berbagai program yang bersifat kompetitif. Pogram hibah penelitian telah
mengalami reformulasi sebagai tanggapan atas keinginan para peneliti
dan pemangku kepentingan (stakeholders) serta sekaligus tanggapan atas
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Institut
Teknologi

Indonesia

sebagai

perguruan

tinggi

selalu

mengikuti

perkembangan dan berperan aktif dalam perolehan hibah-hibah penelitian
di Kemenristek/BRIN dan atau sumber lainnya seperti hibah dari
Kementrian-Kementrian, Pemerintah Daerah, dan hibah luar negeri .
Salah

satu

kewajiban

peneliti ialah

mendiseminasikan

hasil

penelitiannya melalui publikasi ilmiah dan temu ilmiah. Jati diri peneliti
akan meningkat apabila hasil penelitiannya disampaikan pada forum
ilmiah yang bergengsi, yaitu melalui seminar dan publikasi ilmiah pada
jurnal ilmiah yang terindeks di pangkalan data bereputasi nasional dan
internasional. Dalam menyampaikan presentasinya di forum ilmiah, para
dosen/peneliti pada umumnya terkendala biaya perjalanan beserta
administrasinya. Untuk itu, Institusi perlu memberi kemudahan berupa
pemberian bantuan kepada dosen agar dapat mempresentasikan hasil
penelitiannya di forum temu ilmiah nasional/internasional bereputasi baik.

2.2.

TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN
Tujuan program ini adalah memberi bantuan biaya seminar kepada

dosen untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya di forum temu ilmiah
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bereputasi nasional/internasional. Hasil yang diharapkan melalui pogram
ini adalah sebagai berikut.
a. Terdiseminasikannya hasil penelitian dan diperolehnya masukan untuk
penyempurnaan artikel ilmiah atau materi seminar agar dapat
diterbitkan di berkala ilmiah bereputasi nasional/internasional;
b. Meningkatnya reputasi dosen ITI di forum temu ilmiah tingkat
nasional atau internasional;
c. Diterbitkannya hasil penelitian dosen ITI di terbitan berkala ilmiah
bereputasi internasional;
d. Tumbuh

kembangnya

budaya

meneliti

di

kampus

dan

mendiseminasikan hasil penelitiannya di tingkat yang lebih luas dan
bergengsi;
e. Kerja sama atau jejaring peneliti antar institusi dapat dirintis dan dijalin.

2.3.

LUARAN
Kegiatan bantuan seminar nasional atau internasional ini memberi

kesempatan kepada dosen di ITI untuk menyampaikan makalah hasil
penelitiannya pada forum ilmiah nasional atau internasional. Makalah yang
dipaparkan selanjutnya diterbitkan minimal dalam prosiding nasional atau
internasional dengan kriteria sebagai berikut:
a. Seminar nasional:
Makalah diterbitkan dalam prosiding berISSN yang dapat ditelusuri
secara online mempublikasikan artikelnya pada terbitan berkala ilmiah
bereputasi nasional atau jurnal nasional
b. Seminar internasional :
Makalah diterbitkan pada prosiding bereputasi terindeks scopus
atau WoS (AIP atau IOP) atau diterbitkan pada jurnal internasional
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2.4.

PERSYARATAN PENGUSULAN
Program ini terbuka bagi semua dosen tetap ITI yang telah disetujui

oleh PRPM untuk memaparkan makalahnya secara oral. Program ini tidak
berlaku untuk poster presentation dan penyelenggaraan seminar.

2.5.

TATA CARA PENGUSULAN
Pengusulan bantuan seminar dilakukan dengan mengikuti prosedur

sebagai berikut.
a. Pengusul adalah Dosen tetap ITI yang tidak sedang menerima hibah
penelitian dari luar institusi baik dari Kementerian, Industri, Pemerintah
Daerah, maupun Hibah Luar Negeri
b. Dokumen atau file pengajuan terdiri dari :


Surat Permohonan oleh Ketua Program Studi (Lampiran 2.1)



Edaran (Circular) rencana seminar yang mencerminkan level
nasional atau internasional dan kekhususan serta spesialisasi bidang
ilmu seminar tersebut



Artikel yang akan dipresentasikan bebas plagiarism (Lampiran 2.2)



Mencantumkan nama mahasiswa dalam penelitian sebagai penulis
pendamping atau di ucapan terimakasih (jika ada)



Jika penelitian merupakan ide mahasiswa, didanai mahasiswa dan
artikel ditulis oleh mahasiswa maka nama mahasiswa sebagai
penulis utama dan dosen sebagai penulis pendamping



Jika penelitian merupakan ide dosen, didanai mahasiswa dan atau
dosen artikel ditulis dosen maka nama mahasiswa sebagai penulis
pendamping dan dosen sebagai penulis utama



Kesanggupan

untuk

mempublikasikan

artikel

ilmiah

yang

diseminarkan yang sesuai dengan kriteria pada poin 3 (luaran)

12



Menuliskan nama terbitan berkala ilmiah yang akan dituju
(Lampiran 2.2)



Pada

artikel

yang

akan

dipublikasikan,

pengusul

wajib

mencantumkan ucapan terima kasih kepada Program Bantuan
Seminar Nasional atau Internasional bagi Dosen di Institut
Teknologi Indonesia Tahun Anggaran 2021 (Lampiran 2.2)


Bantuan Seminar nasional atau internasional diberikan dosen paling
banyak satu tahun sekali untuk setiap dosen sesuai anggaran yang
tersedia dan sesuai dengan ketentuan penerimaan dana pada poin
7 atau Tabel 2.1.



Artikel atau makalah lengkap yang mencerminkan bahwa hasil
penelitian yang akan didiseminasikan sesuai bidang keilmuan dosen
dan Program Studi.



Acceptance letter for oral presentation (bukan poster presentation)
dari panitia penyelenggara seminar



Jadwal

presentasi

sementara

yang

diterbitkan

oleh

panitia

penyelenggara seminar


Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah), terdiri
atas biaya transportasi udara kelas ekonomi dari penerbangan
termurah

yang

diperoleh,

akomodasi,

konsumsi,

dan

biaya

pendaftaran.
c. Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada point b diajukan dalam
bentuk soft copy diunggah melalui sistem informasi penelitian
sip.iti.ac.id
d. Usulan sudah diterima PRPM selambat-lambatnya 1 bulan sebelum
pelaksanaan seminar dan tidak boleh sistem reimbers (diajukan
setelah pelaksanan)
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e. Program bantuan seminar ini akan ditutup bila kuota untuk setiap
Program Studi telah terpenuhi seperti ketentuan pada poin 7 atau
Tabel 2.1. Bila tidak dimanfaatkan, dana bantuan tidak dapat dialihkan
untuk kegiatan Program Studi lainnya atau ke dosen di Program Studi
lain.
f. Tidak

diperbolehkan

meminjam

nama

untuk

pengajuan

dana

sedangkan yang melaksanakan seminar dosen lain (berbeda).
g. Tidak diperkenankan mengalihkan lokasi dan tempat seminar tanpa
persetujuan secara tertulis.
h. Wajib mengusulkan surat tugas untuk melaksanakan seminar

2.6.

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

a. Usulan yang tidak sesuai dengan persyaratan di atas (poin 5) tidak akan
diproses
b. Usulan akan diseleksi oleh tim PRPM yaitu Ketua Program Penelitian
dan Kepala PRPM yang dievaluasi berdasarkan persyaratan yang telah
ditentukan, topik yang diusulkan harus linier dengan bidang ilmu
keahlian pengusul dan Prgram Studi dimana pengusul berasal.
c. Bantuan biaya seminar hanya diberikan kepada dosen penyaji makalah
(satu orang untuk satu artikel)
d. Bantuan dapat diberikan untuk komponen pembiayaan: pendaftaran,
atau transportasi, atau akomodasi, atau konsumsi yang disesuikan
dengan Satuan Biaya Umum (SBU) ITI. Kekurangan pembiayaan yang
tidak didanai oleh ITI dapat diupayakan dari sumber lain
e. Setiap

selesai

pelaksanaan,

maka

wajib

membuat

laporan

pertanggung jawaban penggunaan dana (LPJ) dengan bukti yang
asli dengan memperhatikan batas maksimum pemberian dana dan
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luaran yang dihasilkan dalam bentuk sof copy yang diunggah di sistem
informasi penelitian sip.iti.ac.id
f. Apabila tidak melaporkan, maka pengusulan untuk tahun mendatang
akan ditunda sampai memberikan atau menggunggah pelaporan LPJ
dan luaran

2.7.

BESARAN DANA BANTUAN SEMINAR
Besaran Dana Bantuan Seminar tahun 2021 mengacu pada Standart

SBU ITI Tahun 2020. Biaya yang tercantum di Tabel 2.1 adalah merupakan
biaya maksimal. Besaran pemberian dana akan diperhitungkan dari biaya
seminar, sistem seminar (online atau offline), dan akomodasi. Adapun
besaran biaya maksimal yang diberikan, tersaji pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.1. Besaran Maksimal Biaya Bantuan Seminar
Jenis Seminar
Seminar
Internasional
Luar ASEAN
Seminar
Internasional
ASEAN
Seminar
Nasional
Jabodetabek
Seminar
Nasional Luar
Jabodetabek
(Pulau Jawa)
Seminar
Nasional Luar
Pulau Jawa

2.8.

Nilai Bantuan
(Rp/orang/kegiatan)

Keterangan

 Maksimal 1 orang per prodi
 Prosiding terindeks scopus atau
15.000.000
WOS atau terbit pada jurnal
internasional
 Maksimal 1 orang per prodi
 Prosiding terindeks scopus atau
6.000.000
WOS atau terbit pada
internasional
 Maksimal 2 orang per prodi
1.000.000  Prosiding minimal terindeks GS
dan ter ISSN
 Maksimal 2 orang per prodi
3.000.000  Prosiding minimal terindeks GS
dan ter ISSN
 Maksimal 2 orang per prodi
5.000.000  Prosiding minimal terindeks GS
dan ter ISSN

KETENTUAN LAPORAN KEGIATAN SEMINAR

a. Laporan dibuat dengan sampul warna seperti pada Lampiran 2.3
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b. Isi laporan berisi kegiatan pelaksanaan seminar dengan melampirkan:


Surat Tugas dari PRPM



Penerbitan artikel yang diseminarkan sesuai dengan janjinya



Rekapitulasi

pengeluaran

dana

(dilengkapi

bukti-bukti

asli

pengeluaran yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);


Jadwal pelaksanaan seminar



Foto-foto kegiatan seminar yang penting



Sertifikat penyaji

c. Laporan diketik di atas kertas ukuran A4
d. Laporan diunggah ke sip.iti.ac.id
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Lampiran 2.1. Surat Permohonan
KOP SURAT ITI
Kota, Tanggal/Bulan Tahun
Nomor Surat :
Lampiran

:

Hal

: Permohonan Bantuan Seminar Nasional/Internasional

Kepada Yth.
Kepala Pusat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Di Tempay
Sehubungan

dengan

adanya

program

Bantuan

Seminar

Nasional/Internsional* 2021 yang dilaksanakan oleh Institut teknologi
Indonesia, bersama ini kami mengajukan usulan untuk dosen kami, yaitu:
Nama

:

NIDN

:

Bidang Studi

:

Alamat

:

HP

:

Surel

:

Nama Seminar/Konferensi :
Jenis Seminar

: Nasional/Internasional*

Sistem Pelaksanaan

: Online/Offline*

Tanggal

:

Demikian usulan untuk dosen atau staff pengajar kami. Atas perhatian dan
kerja sama kami ucapkan terima kasih.
Program Studi……..
Ketua
Nama Jelas
NIP/NIDN
* Pilih salah satu
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Lampiran 2.2. Surat Pernyataan
KOP SURAT ITI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

:

NIDN

:

HP

:

Surel

:

Nama Seminar/Konferensi :
Jenis Seminar

: Nasional/Internasional*

Sistem Pelaksanaan

: Online/Offline*

Tanggal

:

Menyatakan bahwa:
c. Artikel yang akan dipresentasikan bebas plagiarisme;
d. Saya tidak akan menerima pembiayaan ganda;
e. Saya sanggup untuk mempublikasikan artikel ilmiah yang saya
seminarkan pada prosiding …….(nama prosiding) terindeks ………

atau jurnal ……………..*
f. Pada artikel yang akan dipublikasikan, saya akan mencantumkan
ucapan

terima

kasih

kepada

Program

Bantuan

Seminar

Nasional/Internasional bagi Dosen di Institut teknologi Indonesia
Tahun Anggaran 2021
Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya
sebagai salah satu syarat seleksi administrasi program Bantuan Seminar
nasional/Internasional bagi Dosen ITI. Apabila pada kemudian hari
pernyataan saya ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksinya.
Tangerang Selatan , Tanggal/Bulan/Tahun
Mengetahui,

Yang Menyatakan

Ketua Program Studi
Tanda tangan
Tanda tangan

Materai Rp10.000,-

Nama Jelas

Nama Jelas

NIP/ NIDN

NIP/NIDN
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Lampiran 2.3. Halaman Sampul Laporan
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