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A. Tujuan 

 

Menjamin kejelasan proses penelitian mulai dari proses usulan penelitian (proposal) 

sampai distribusi publikasi ilmiah di Riset Grup HAL Q-ID 

 

B. Ruang Lingkup 

 

Manual prosedur ini mencakup publikasi artikel penelitian atau artikel seminar anggota 

Riset Grup HAL Q-ID di lembaga penerbit yang terakreditasi atau non terakreditasi, local, 

regional, nasional, maupun internasional 

 

C. Definisi 

 

1. Publikasi ilmiah adalah kegiatan bagian dari penelitian Anggota Riset Grup HAL Q-

ID untuk menyebarluaskan hasil penelitiannya kepada masyarakat akademik melalui 

lembagha penerbit yang terakreditasi 
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2. Anggota Riset Grup HAL Q-ID adalah dosen Universitas Brawijaya dari Fakultas 

Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang tergabung dalam Riset Grup HAL Q-ID 

3. Penerbit adalah sebuah Lembaga yan menerbitkan hasil penelitian ilmiah baik berupa 

jurnal, maupun text book 

 

D. RUJUKAN 

 

Kebijakan dan peraturan mengenai penelitian di Universitas Brawijaya 

 

E. GARIS BESAR PROSEDUR 

1. Anggota Riset Grup HAL Q-ID melakukan diskusi yang dipimpin oleh Ketua RG 

untuk memutuskan siapa yang akan melakukan publikasi jurnal / artikel ilmiah 

2. Anggota RG HAL Q-ID berkoordinasi dengan Staff Administrasi serta Asisten 

Peneliti untuk menyusun TOR (Term of Reference) guna mengajukan pendanaan ke 

PHK UB 

3. Anggota Riset Grup HAL Q-ID yang dibantu oleh Asisten Peneliti menyusun artikel 

hasil penelitian atau artikel seminar (sesuai dengan persyaratan penulisan untuk 

publikasi ilmiah yang akan dituju sesuai dengan aturan / Format Penulisan Jurnal) dan 

jika publikasi dalam bentuk jurnal internasional artikel penelitian dilakukan proof 

reading terlebih dahulu 

4. Anggota Riset Grup HAL Q-ID mengirimkan artikel ke lembaga Penerbit yang 

terakreditasi atau non-terakreditasi, lokal, regional, nasional maupun internasional 

5. Lembaga penerbit jurnal, dengan dibantu oleh tim reviewer, melakukan proses 

penilaian awal pada artikel usulan publikasi sebelum diterbitkan dengan penyeleksian 

meliputi : 

a. Menyetujui usulan publikasi tanpa revisi 

b. Merekomendasikan usulan publikasi untuk direvisi 

c. Tidak menyetujui usulan publikasi 

6. Hasil review dari penerbit dikembalikan kepada Anggota Riset Grup HAL Q-ID yang 

menjadi pengusul artikel publikasi ilmiah dan selanjutnya untuk dilakukan perbaikan 

sesuai dengan masukan dan saran dari reviewer internal lembaga penerbit 

7. Anggota Riset Grup HAL Q-ID mengirimkan artikel yang telah diperbaiki untuk 

selanjutnya diterbitkan oleh lembaga penerbit jika telah memenuhi persyaratan 

8. Anggota Riset Grup HAL Q-ID dibantu dengan Asisten Peneliti menyerahkan hasil 

publikasi ilmiahnya sebagai bukti dalam penggunaan dana untuk publikasi sesuai 

dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk laporan pertanggungjawaban 

keuangan ke PHK UB 

  



4 
 

DIAGRAM ALIR MANUAL PROSEDUR PUBLIKASI JURNAL INTERNASIONAL 

 

Mulai

Diskusi anggota RG HAL Q-ID untuk 

memutuskan siapa yang akan 

melakukan publikasi jurnal

Koordinasi anggota RG dan Asisten 

Peneliti serta Staff Administrasi 

untuk mengajukan TOR ke PHK UB

Daftar Anggota RG yang 

akan melakukan publikasi

TOR Publikasi Jurnal 

Penyusunan artikel hasil penelitian 

sesuai dengan persyaratan 

penulisan publikasi

Jurnal yang telah direvisi 

Proof reading
Jurnal yang telah di proof 

reading

Jurnal dikirimkan ke lembaga penerbit yang 

terakreditasi atau non-terakreditasi, lokal, 

regional, nasional maupun internasional

Tim reviewer jurnal menilai artikel usulan publikasi

Hasi review dikirim dan dikembalikan pada 

anggota riset grup untuk diperbaiki

Asisten Peneliti menyerahkan hasil publikasi 

ilmiah untuk laporan pertanggungjawaban dana 

ke PHK UB 

Jurnal yang telah 

direview

Jurnal yang telah direvisi

 


