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1. Jurnal Nasional 
 

No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

1 Jurnal 
Nasional 
Terindeks 
Sinta 5 
dan 6 

Artikel diterbitkan oleh penerbit jurnal 
yang terindeks Science and Technology 
Index (SINTA) dengan peringkat S5 atau 
S6. 

Dana maksimal sebesar Rp1.500.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
pertama atau kedua atau corresponding 
author mendapatkan insentif senilai 100% 
dari dana alokasi (Rp1.500.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis 
ketiga dan seterusnya mendapatkan 
insentif senilai 75% dari dana alokasi 
(Rp1.125.000,00) 

Daftar jurnal terindeks SINTA 
dapat dicek melalui: 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/jour
na ls 

2 Jurnal 
Nasional 
Terindeks 
Sinta 3 
dan 4 

Artikel diterbitkan oleh penerbit jurnal 
yang terindeks Science and Technology 
Index (SINTA) dengan peringkat S3 atau 
S4. 

Dana maksimal sebesar Rp2.500.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
pertama atau kedua atau corresponding 
author mendapatkan insentif senilai 100% 
dari dana alokasi (Rp2.500.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis 
ketiga dan seterusnya mendapatkan 
insentif senilai 75% dari dana alokasi 
(Rp1.875.000,00) 

Daftar jurnal terindeks SINTA 
dapat dicek melalui: 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/jour
na ls 

3 Jurnal 
Nasional 
Terindeks 
Sinta 2 

Artikel diterbitkan oleh penerbit jurnal 
yang terindeks di Science and Technology 
Index (SINTA) dengan peringkat S2 atau 
terakreditasi Kemenristekdikti dengan 
nilai B 

Dana maksimal sebesar Rp3.500.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
pertama atau kedua atau corresponding 
author mendapatkan insentif senilai 100% 
dari dana alokasi (Rp3.500.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis 
ketiga dan seterusnya mendapatkan 
insentif senilai 75% dari dana alokasi 
(Rp2.625.000,00) 

 

Daftar jurnal terindeks SINTA 
dapat dicek melalui: 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journ
als 
 

Daftar jurnal terindeks 
Kemenristekdikti dapat dicek 
melalui: 

http://arjuna.ristekdikti.go.id/ 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://arjuna.ristekdikti.go.id/
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4 Jurnal 
Nasional 
Terindeks 
Sinta 1 

Artikel diterbitkan oleh penerbit jurnal 
yang terindeks di Science and Technology 
Index (SINTA) dengan peringkat S1 atau 
terakreditasi Kemenristekdikti dengan 
nilai A. 

Dana maksimal sebesar Rp4.000.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
pertama atau kedua atau corresponding 
author mendapatkan insentif senilai 100% 
dari dana alokasi (Rp4.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis 
ketiga dan seterusnya mendapatkan 
insentif senilai 75% dari dana alokasi 
(Rp3.000.000,00) 

Daftar jurnal terindeks SINTA 
dapat dicek melalui: 
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journ
a ls 

 
Daftar jurnal terindeks 
Kemenristekdikti dapat dicek 
melalui: 
http://arjuna.ristekdikti.go.id/ 

 
  
 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://sinta2.ristekdikti.go.id/journals
http://arjuna.ristekdikti.go.id/
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2. Jurnal Internasional 
No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

1 Jurnal 
Internasional 
Terindeks Q4 

Artikel diterbitkan oleh penerbit 
jurnal yang terindeks di Scimago 
dengan peringkat Q4. 

Dana maksimal sebesar Rp8.000.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama 
atau kedua atau corresponding author 
mendapatkan insentif senilai 100% dari dana 
alokasi (Rp8.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% 
dari 
dana alokasi (Rp6.000.000,00) 

Daftar dan peringkat jurnal 
dapat dicek melalui: 
https://www.scimagojr.com/ 

2 Jurnal 
Internasional 
Terindeks Q3 

Artikel diterbitkan oleh penerbit 
jurnal yang terindeks di Scimago 
dengan peringkat Q3. 

Dana maksimal sebesar Rp10.000.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama 
atau kedua atau corresponding author 
mendapatkan insentif senilai 100% dari dana 
alokasi (Rp10.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% 
dari dana alokasi (Rp7.500.000,00) 

Daftar dan peringkat jurnal 
dapat dicek melalui: 
https://www.scimagojr.com/ 

3 Jurnal 
Internasional 
Terindeks Q2 

Artikel diterbitkan oleh penerbit 
jurnal yang terindeks di Scimago  
dengan peringkat Q2. 

Dana maksimal sebesar Rp12.000.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama 
atau kedua atau corresponding author 
mendapatkan insentif senilai 100% dari dana 
alokasi (Rp12.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% 
dari dana alokasi (Rp9.000.000,00) 

Daftar dan peringkat jurnal 
dapat dicek melalui: 
https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
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4 Jurnal 
Internasional 
Terindeks Q1 

Artikel diterbitkan oleh penerbit 
jurnal yang terindeks di Scimago 
dengan peringkat Q1. 

Dana maksimal sebesar Rp15.000.000,00 
dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama 
atau 
kedua atau corresponding author 
mendapatkan insentif senilai 100% 
dari dana alokasi 
(Rp15.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% 
dari dana alokasi (Rp11.250.000,00) 

Daftar dan peringkat jurnal 
dapat dicek melalui: 
https://www.scimagojr.com/ 

 

https://www.scimagojr.com/
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3. Prosiding 
 

No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

1 Prosiding Nasional 
Ber-ISBN 

Artikel yang diterbitkan dalam prosiding 
dengan ketentuan: 
a. Artikel telah dipresentasikan dalam 

seminar nasional yang diselenggarakan 
oleh Universitas, Asosiasi Pekerja 
Profesi, Badan Litbang, Bidang 
Keilmuan; 

b. Memiliki rujukan literatur dan/atau 
pustaka; 

c. Memuat artikel dari penulis yang 
berasal dari setidaknya 2 (dua) institusi 
berbeda; 

d. Memiliki terbitan versi daring dan/atau 
yang dapat dibaca secara langsung 
pada laman prosiding; dan 

e. Memiliki ISBN. 

Dana maksimal sebesar Rp1.000.000,00 dengan 
rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama atau 
kedua atau corresponding author mendapatkan 
insentif senilai 100% dari dana alokasi 
(Rp1.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% dari 
dana alokasi (Rp750.000,00) 

 

2 Prosiding 
Internasional Ber- 
ISBN 

Artikel diterbitkan dalam prosiding dengan 
ketentuan: 
a. Artikel telah dipresentasikan dalam 

seminar internasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas, 
Asosiasi Pekerja Profesi, Badan Litbang, 
Bidang Keilmuan; 

b. Memiliki rujukan dan/atau pustaka; 
c. Memiliki editor pakar bidang ilmu yang 

berasal dari setidaknya 2 (dua) negara 
berbeda; 

Dana maksimal sebesar Rp2.000.000,00 dengan 
rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama atau 
kedua atau corresponding author mendapatkan 
insentif senilai 100% dari dana alokasi 
(Rp2.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% dari 
dana alokasi (Rp1.500.000,00) 
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No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

  d. Memuat artikel dari penulis yang 
berasal dari setidaknya 2 (dua) negara 
berbeda; 

e. Memiliki terbitan versi daring dan/atau 
yang dapat dibaca secara langsung 
pada laman prosiding; dan 

f. Memiliki ISBN. 

  

3 Prosiding 
Internasional 
Terindeks 

Artikel diterbitkan dalam prosiding yang 
telah terindeks ISI Web of Science (Thomson 
Reuters) dan Scimago Journal Rank. 

Dana maksimal sebesar Rp4.000.000,00 dengan 
rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis pertama atau 
kedua atau corresponding author mendapatkan 
insentif senilai 100% dari dana alokasi 
(Rp4.000.000,00) 

• Pengusul yang merupakan penulis ketiga dan 
seterusnya mendapatkan insentif senilai 75% dari 
dana alokasi (Rp3.000.000,00) 

Daftar prosiding dapat dicek 
melalui: 
https://www.scimagojr.com/ 

https://www.scimagojr.com/


8  

4. Buku 
 

No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

1 Buku Nasional Buku yang diajukan memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Telah memiliki ISBN; 
b. Diterbitkan oleh penerbit komersial 

atau dari lembaga Pendidikan atau 
sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/482
23/pf0000181619); 

c. Bukan merupakan buku manual 
pengoperasian program komputer, 
petunjuk praktikum, bentuk asli 
skripsi/ tesis/ disertasi, dan laporan 
penelitian; 

d. Merupakan karya orisinil penulis 
e. Bukan hasil saduran/ terjemahan dari 

karya orang lain. 

Besaran insentif yang diterima ditentukan 
oleh posisi pengusul dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
mendapatkan insentif sebesar 
Rp4.000.000,00 

• Pengusul yang merupakan editor 
mendapatkan insentif sebesar 
Rp2.000.000,00 

• Kategori ini akan melalui 
proses review untuk 
menentukan kelayakan 
pemberian insentif. 

2 Buku 
Internasional 

Buku yang diajukan memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
a. Telah memiliki ISBN; 
b. Diterbitkan oleh penerbit komersial 

atau dari lembaga Pendidikan atau 
sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/482
23/pf0000181619); 

c. Ditulis dalam Bahasa resmi PBB 
(Inggris, Arab, Perancis, Rusia, 
Spanyol, dan Tiongkok); 

d. Diterbitkan oleh penerbit buku dari 
luar Indonesia; 

e. Bukan merupakan buku manual 
pengoperasian program komputer, 
petunjuk praktikum, bentuk asli 

Besaran insentif yang diterima ditentukan 
oleh posisi pengusul dengan rincian: 

• Pengusul yang merupakan penulis 
mendapatkan insentif sebesar 
Rp7.500.000,00 

• Pengusul yang merupakan editor 
mendapatkan insentif sebesar 
Rp4.000.000,00 

• Kategori ini akan melalui proses 
review untuk menentukan 
kelayakan pemberian insentif. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
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skripsi/tesis/disertasi, dan laporan 
penelitian; 

f. Merupakan karya orisinil penulis; dan 
g. Bukan hasil saduran/terjemahan dari 

karya orang lain. 
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5. Book Chapter 
 

No Jenis Deskripsi Jumlah Insentif Keterangan 

1 Book Chapter 
Nasional 

Artikel yang diajukan termuat dalam buku 
yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Telah memiliki ISBN; 
b. Diterbitkan oleh penerbit komersial 

atau dari lembaga Pendidikan atau 
sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223
/pf0000181619); 

c. Bukan merupakan buku manual 
pengoperasian program komputer, 
petunjuk praktikum, bentuk asli 
skripsi/tesis/disertasi, dan laporan 
penelitian; 

d. Merupakan karya orisinil penulis; dan 
e. Bukan hasil saduran/ terjemahan dari 

karya orang lain. 

Besaran insentif yang diterima sebesar 
Rp1.000.000,00. 

• Kategori ini akan melalui proses 
review untuk menentukan 
kelayakan pemberian insentif. 

2 Book Chapter 
Internasional 

Artikel yang diajukan termuat dalam buku 
yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a. Telah memiliki ISBN; 
b. Diterbitkan oleh penerbit komersial 

atau dari lembaga Pendidikan atau 
sesuai standar publikasi buku oleh 
UNESCO 
(https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223
/pf0000181619); 

c. Diterbitkan oleh penerbit buku dari luar 
Indonesia; 

d. Ditulis dalam Bahasa resmi PBB (Inggris, 
Arab, Perancis, Rusia, Spanyol, dan 
Tiongkok); 

e. Bukan merupakan buku manual 
pengoperasian program komputer, 
petunjuk praktikum, bentuk asli 

Besaran insentif yang diterima sebesar 
Rp4.000.000,00. 

• Kategori ini akan melalui proses 
review untuk menentukan 
kelayakan pemberian insentif. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000181619
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skripsi/tesis/disertasi, dan laporan 
penelitian; 

f. Merupakan karya orisinil penulis; dan 
g. Bukan hasil saduran/terjemahan dari 

karya orang lain. 

 


