PANDUAN PENGAJUAN PROPOSAL

INSENTIF ARTIKEL KONFERENSI
1. LATAR BELAKANG
Terdapat korelasi positif antara GDP per kapita dan jumlah publikasi ilmiah bertaraf internasional serta
jumlah sitasi yang dilakukan pada karya sesuatu bangsa. Kemampuan menerbitkan karya ilmiah di
forum internasional meningkatkan kepercayaan masyarakat dunia akan mutu produk teknologi
sesuatu bangsa sehingga devisa yang berhasil diraih bangsa tersebut di pasaran global juga meningkat.
Untuk mengejar kemajuan, Jepang dan Cina berusaha keras menggerakkan para ilmuwannya untuk
berkarya dalam Bahasa Inggris, dan dalam beberapa tahun terakhir tersaksikan upaya ilmuwan Jepang
dan Cina menuliskan hasil temuannya dalam publikasi ilmiah yang diterbitkan di Eropa dan Amerika.
Centre for Development of Sustainable Development (CDSR) yang mendapat dana program
Sustainable Higher Education Research Alliance (SHERA) merasa perlu untuk ikut ambil bagian dalam
upaya meningkatkan visibility para peneliti Indonesia maupun hasil-hasil risetnya. Oleh sebab tu CDSR
melakukan aktifitas pemberian insentif kepada para peneliti yang tergabung dalam CDSR untuk tampil
dalam konferensi di luar Indonesia.

2. TUJUAN DAN SASARAN
2.1 Tujuan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional peneliti serta
kualitas penelitian di Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

2.2 Sasaran
Sasaran dari program ini adalah:
1. Meningkatkan kemampuan para peneliti yang terlibat pada kegiatan CDSR untuk mempublikasikan
hasil penelitiannya dalam konferensi di luar negeri yang bermutu dan
2. Mendorong jumlah dosen yang terlibat pada kegiatan CDSR agar semakin banyak untuk
berinteraksi dengan peneliti di luar negeri.
3. Menjaring peluang kerjsama dengan para peserta konferensi di luar negeri.

3. KONFERENSI YANG DITUJU
Konferensi yang boleh dituju oleh artikel yang diusulkan melalui skema CDSR adalah yang memenuhi
syarat sebagai berikut:
1. Diselenggarakan tidak di Indonesia
2. Terindex scopus

4. BESAR INSENTIF
Besaran insentif untuk tiap artikel konferensi di luar negeri ini maksimal Rp 28.000.000 dengan
menunjukkan bukti pengeluaran yang riil (at cost). Dana yang ditanggung oleh CDSR meliputi:
1.
2.
3.
4.

Biaya registrasi konferensi
Akomodasi (hotel dan perdiem)
Visa
Transportasi

Dana ini dapat dikombinasikan dengan dana dari sumber lain dan tidak boleh double funding.

5. PERSYARATAN PENGUSULAN
Usulan insentif konferensi dapat diproses jika memenuhi syarat sebagai berikut.
1. Syarat Pengusul dan insititusi:
i. Pengusul adalah penulis pertama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding
author) seperti tertera pada halaman pertama artikel yang diusulkan.
ii. Penulis yang berangkat untuk presentasi konferensi minimal sudah lulus S2.
iii. Setiap artikel hanya dapat diusulkan satu kali.
iv. Artikel yang telah mendapatkan pembiayaan dari sumber lain tidak boleh diusulkan kepada
skema CDSR
v. Prioritas diberikan kepada artikel yang memiliki penulis-penulis lebih dari satu institusi yang
menjadi anggota CDSR.
2. Syarat Artikel:
i. Tema artikel yang diusulkan berkaitan dengan partnership main topic research of CDSR yaitu:
a. Pengembangan sistem biorefinery dan energi hibrid untuk perkotaan dan perdesaan
tropis
b. Pengembangan online integrated energy monitoring system untuk perkotaan dan
perdesaan tropis
c. Pengembangan purwarupa Building Integrated Photovoltaics (BIPV) yang terintegrasi
dengan implementasi Nearly Zero-Energy Building (NZEB) di daerah perkotaan tropis
d. Pengembangan kapasitas industri lokal dan sejumlah elemen jejaring pendukung
e. Peningkatan peran wanita dalam pengembangan sistem energi berkelanjutan
f. Pengembangan metoda analisis tingkat keberlanjutan (sustainability level) sistem energi
hibrid.
ii. Menuliskan acknowledgement sebagai berikut: We gratefully acknowledge the funding from
USAID through the SHERA program - Centre for Development of Sustainable Region (CDSR).

6. TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Penetapan pemberian insentif artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

Keputusan hasil seleksi oleh tim reviewer bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

7. KETENTUAN PENCAIRAN DANA INSENTIF
Pencairan dana insentif artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Pencairan dana dapat diberikan setelah ada keputusan dari tim reviewer CDSR dan approval
dari tim SHERA Jakarta.
2. Proses pencairan dana insentif conference dapat mengikuti mekanisme cost advance/
reimburse.

8. DOCUMENT CHECKLIST
☐ Form usulan insentif CDSR
☐ Softcopy artikel/paper
☐ CV pengusul
☐ Bukti artikel diterima untuk dipresentasikan dalam konferensi dan masuk dalam prosiding
☐ Activity report sesuai dengan format yang ditentukan CDSR (pasca konferensi)
☐ Artikel yang dilengkapi minimal 3 foto kegiatan untuk diterbitkan di Website CDSR (pasca
konferensi)
☐ Bukti-bukti terkait perjalanan sebagai berikut
- Dokumen pembuatan visa
- Bukti pembayaran conference registration fee dari panitia conference
- Bukti pembayaran pemesanan tiket, dan boarding pass
- Bukti pembayaran hotel
- Bukti pembayaran biaya transportasi (jika ada) seperti taxi, bus, kereta, dll.
☐ Justifikasi / surat pernyataan dari yang bersangkutan jika ada dana yg tidak dicover oleh CDSR
(dicover oleh pendanaan institusi lain)

