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1. Tujuan
1. Memberikan panduan kepada dosen dalam mengajukan jurnal baru yang belum masuk
dalam daftar dan kategori jurnal yang mendapat dana bantuan publikasi hasil penelitian
dosen.
2. Memberikan jaminan terhadap mutu publikasi hasil penelitian dosen Unklab.
3. Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan publikasi hasil penelitian dosen dalam
bentuk jurnal sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Ruang Lingkup
Prosedur ini berlaku untuk pengajuan permohonan Jurnal baru yang belum terdaftar
dalam daftar jurnal yang diakui oleh Unklab.
3. Aturan
1. Jurnal Internasional bereputasi: mengikuti aturan DIKTI
2. Jurnal Internasional: reviewer berasal dari minimum 3 negara, isi jurnal melibatkan
minimum 3 negara, jurnal menggunakan Bahasa resmi PBB (inggris, prancis, spanyol,
jerman, mandarin)
3. Jurnal nasional terakreditasi: berdasarkan DIKTI
4. Jurnal nasional tidak terakreditas: reviewer berasal dari minimum 3 universitas berbeda
dari minimum 3 provinsi yang berbeda, isi jurnal berasal dari minimum 3 universitas
berbeda dari minimum 3 provinsi yang berbeda, jurnal menggunakan Bahasa inggris atau
indonesia
5. Proceeding internasional: berdasarkan konfrensi dengan kategori internasional
6. Proceding nasional: berasarkan konfrensi dengan kategori nasional
7. Jurnal lokal: jurnal yang diterbitkan dengan reviewer berasal dari 1 universitas atau 2
universitas berbeda, isi jurnal berasal dari 1 universitas atau lebih dari 1 universitas
berbeda, jurnal menggunakan Bahasa inggris atau Indonesia
8. Jurnal lokal Unklab: jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Klabat atau fakultas/ program
studi yang ada di Unklab.
Ket.:
Lembaga penelitian (Lemlit) Unklab akan memublikasikan daftar jurnal berdasarkan kategori yang
diakui oleh Unklab

4. SOP review jurnal yang belum terdaftar dalam daftar jurnal yang diakui Unklab:

1. Peneliti memasukan data jurnal (nama jurnal, reviewer, penanggung jawab,
homebase jurnal, contoh jurnal) ke Kantor Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas
Klabat (Unklab)
2. Komite penelitian unklab melakukan review berdasarkan aturan ketegori jurnal
yang berlaku di Unklab dan memutuskan kategori jurnal.
3. Komite penelitian Unklab memasukan hasil keputusan ke Komite Akademis Unklab.
4. Komite akademis memutuskan kategori jurnal berdasarkan usulan Komite
penelitian Unklab.
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Komite penelitian unklab melakukan review
berdasarkan aturan ketegori jurnal yang berlaku di
Unklab dan memutuskan kategori jurnal.
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Komite penelitian Unklab memasukan hasil
keputusan ke Komite Akademis Unklab.
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Komite akademis memutuskan kategori jurnal
berdasarkan usulan Komite penelitian Unklab.

Komite
Akademis

4

