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Latar Belakang
Pada 2018 publikasi ilmiah Indonesia berada pada peringkat kedua di antara negaranegara ASEAN. Peringkat ini naik 30% dari tahun sebelumnya. Dengan naiknya profil publikasi
Indonesia di mata dunia, bertambah pula tantangan yang perlu dihadapi oleh penulis Indonesia
agar dapat terus menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Keberlangsungan
produktivitas ini menjadi sangat penting baik bagi kinerja riset Indonesia pada umumnya dan
kualitas menulis dosen Indonesia khususnya.

Klinik penulisan artikel telah dilaksanakan sejak tahun 2000. Sejumlah 50 dosen dari
seluruh Indonesia menghadiri tiap-tiap kegiatan tersebut dan memperoleh bantuan teknis
menulis ilmiah secara intensif. Sekitar 500 dosen mengikuti klinik ini setiap tahunnya dan
menurut hasil evaluasi tahun 2017, sebanyak 2 dari 3 peserta ternyata berhasil menerbitkan
naskahnya. Akan tetapi, jumlah ini perlu meningkat seiring dengan tuntutan meningkatnya
penulisan ilmiah dan publikasi internasional yang sekaligus juga menjadi indikator kinerja kunci
Kementerian Ristekdikti. Keberhasilan tersebut berakibat meningkatnya volume kegiatan klinik
pada tahun 2019. Sebagai antisipasi melonjaknya kegiatan, jumlah fasilitator untuk mendukung
pelaksanaan program tersebut perlu ditambah agar prestasi publikasi dapat terjaga, bahkan
meningkat dan berkesinambungan.
Menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi
internasional, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual menawarkan kesempatan kepada
para dosen untuk mengikuti seleksi sebagai fasilitator dalam kegiatan klinik penulisan artikel
nasional/internasional yang akan dilaksanakan tahun 2019.
Tujuan dan Manfaat Seleksi
Seleksi fasilitator ini bertujuan memperoleh sejumlah fasilitator berpengetahuan,
berketerampilan, dan bersikap terbaik untuk menunjang kegiatan klinik penulisan artikel

nasional dan internasional tahun 2019. Manfaat tersedianya fasilitator yang memadai dari segi
kualitas dan kuantitas untuk kegiatan klinik tersebut ialah naskah artikel yang dikirim oleh
peserta klinik dan telah didampingi oleh fasilitator berpotensi dapat terbit di jurnal yang
menjadi target. Pada gilirannya, dampak tersedianya fasilitator ini dapat meningkatnya jumlah
publikasi nasional dan internasional dosen Indonesia.
Kriteria dan Tata Cara Pengusulan sebagai Fasilitator
Pengusul adalah dosen yang mengajukan dokumen berupa:
a. Biodata, dengan format terlampir dan bertanda tangan
b. Ucapan terima kasih atau piagam sebagai penelaah (reviewer) atas 3 naskah ilmiah (berupa
hasil riset atau artikel review) dari jurnal internasional bereputasi (Q1-Q4) dari 1-3 jurnal
berbeda dalam 3 tahun terakhir
c. Komentar lengkap atas naskah yang ditelaah yang berkenaan dengan butir b di atas
d. Dokumen diajukan melalui Google Form di tautan http://s.id/fasilitator
Mekanisme Seleksi
a. Calon fasilitator diseleksi dalam 2 tahap: (1) Evaluasi dokumen yang dikirim oleh
pengusul, (2) Calon fasilitator yang lolos tahap satu selanjutnya akan diundang mengikuti
pelatihan (ToT) diikuti evaluasi.
b. Hasil seleksi yang ditetapkan oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual bersifat
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Tata Waktu
1
2
3
4
5
6

Pengumuman terbuka kepada dosen
Pengusulan oleh dosen
Seleksi tahap I
Pengumuman kepada calon fasilitator yang lulus tahap I
berikut undangan untuk mengikuti seleksi tahap II
ToT diikuti evaluasi
Penetapan fasilitator untuk kegiatan klinik penulisan artikel
ilmiah tahun 2019

17 Oktober 2018
17-28 Oktober 2018
31 Oktober 2018
1 November 2018
8-10 November 2018
12 November 2018

Lampiran: Format Biodata

BIODATA
FASILITATOR KLINIK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Nama Lengkap
Gelar Akademik
NIDN/NIDK
Gol./Pangkat
Jenis Kelamin
Umur
Unit Kerja
Alamat Kantor
Alamat Rumah
No. Telpon/HP
ID Sinta
H-Index (Scopus)
Bidang Riset
Riwayat Pendidikan
Tingkat
Pendidikan
S-1
S-2
S-3

:
:
:
:
: ( ) Pria
( ) Wanita
:
:
: _________________________________
_______________________________________
: _________________________________
_______________________________________
:
:
:
: ( ) Sosial-Humaniora
( ) Sains dan Teknologi

Jurusan

Perguruan Tinggi

Tahun Lulus

Fokus Riset Sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional RIRN 2017-2045 ( 1 atau 2
pilihan, dengan tanda  )
No.
Fokus

1.
Pangan - Pertanian
[ ]
2.
Energi - Energi Baru dan Terbarukan
[ ]
3.
Kesehatan - Obat
[ ]
4.
Transportasi
[ ]
5.
Teknologi Informasi dan Komunikasi
[ ]
6.
Pertahanan dan Keamanan
[ ]
7.
Material Maju
[ ]
8.
Kemaritiman
[ ]
9.
Kebencanaan
[ ]
10. Sosial Humaniora - Seni Budaya - Pendidikan
[ ]
Pengalaman Penelitian sebagai Ketua Peneliti Tahun 2013-2018
No.
Tahun
Topik Riset
1
2
3
...
...
...

Sumber Dana

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi dan di Jurnal Internasional Bereputasi Tahun
2013-2018 (bukan Makalah Konferensi/Prosidings)
No.
Tahun
Judul Publikasi, Nama Jurnal, Vol. No. Hlm awal-akhir, DOI
1
2
3
...
...
Pengalaman menjadi Mintra Bestari – sertakan tautan yang relevan
No.
Judul Naskah yang
Nama Jurnal
Ucapan terima kasih
Ditelaah
dan Peringkat Q atau penghargaan
(Scopus)*
dari Editor Jurnal**
1
NIDN-tks-1.doc
2
NIDN-tks-2.doc
3

NIDN-tks-3.doc

Hasil telaah yang
dikirim kepada
Jurnal***
NIDN-telaah-1.doc
NIDN-telaah-2.doc
NIDN-telaah-3.doc

* tuliskan tautannya
** dan *** lampirkan salinan lunak (softcopy)
Berkas biodata ditambah NIDN-tks-1.doc, NIDN-tks-1.doc, NIDN-tks3.doc, NIDNtelaah-1.doc, NIDN-telaah-3.doc dan NIDN-telaah-3.doc dikompres menjadi satu, diberi nama
NIDN-NamaDepan.zip. Jika tak ada NIDN, silakan gunakan NIDK.
Pernyataan yang saya sampaikan di atas adalah benar dan bila saya terpilih menjadi
fasilitator, saya bersedia melaksanakan tugas sebagai fasilitator dengan sungguh-sungguh dan
disiplin.
Kota, tgl–tahun

Nama dan Tanda Tangan

Lampiran: Surat Pernyataan

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN
FASILITATOR KLINIK PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Lengkap : ……………………………………………………………………
Gelar Akademik : ………………………………………………
NIDN/NIDK

: …………………………………

Institusi

: ……………………………………………………………………

Alamat Institusi : ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Telp./Faks

: ……………………………………../…………………………….

Dengan ini menyatakan bila saya terpilih menjadi fasilitator, saya bersedia melaksanakan tugas
sebagai fasilitator dengan baik, bersungguh-sungguh dan disiplin.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari
ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini saya bersedia bertanggungjawab, diproses
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
………………, ……………….2018
Mengetahui
Pimpinan Perguruan Tinggi,

Ttd
Stempel lembaga
( ................................................ )

Calon Fasilitator
Meterai
Rp6.000
ttd
( ................................. )

