PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH
Pelaksana
Koordinator
Kelompok Substansi
Jejaring, Informasi,
dan Dokumentasi

Sub Koordinator
Kelompok Sub
Substansi
Dokumentasi,
Perpustakaan, dan

Mutu Baku
Pejabat
Pengadaan
Barang dan
Jasa

No.

Aktivitas

1

Memberikan arahan kepada Koordinator
Kelompok Substansi (KS) Jejaring,
Informasi, dan Dokumentasi (JID) untuk
melaksanakan kegiatan pengelolaan
jurnal

arahan

2 menit

catatan arahan

2

Mengkoordinasikan dan mengelola
pelaksanaan kegiatan pengelolaan jurnal
ilmiah kepada Sub Koordinator
Kelompok Sub Substansi Dokumentasi,
Perpustakaan, dan Publikasi

catatan arahan

5 menit

catatan
koordinasi

3

Mengelola,
menyusun,
dan
merencanakan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan jurnal ilmiah dengan
Pemimpin Redaksi

catatan
koordinasi

60 menit

hasil koordinasi

4

Menugaskan sekretariat redaksi untuk
menginformasikan kepada penulis terkait
pengumpulan naskah/artikel

hasil koordinasi

10 menit

Petunjuk
Penulisan
Naskah,
Pedoman
penulisan
naskah dari LIPI

5

Menginformasikan kepada penulis untuk
mengirimkan naskah/artikel

Petunjuk
Penulisan
Naskah,
Pedoman
penulisan
naskah dari
LIPI, Infografis
untuk call for
paper

6

Mengirimkan naskah/artikel

15 menit

Draft naskah

7

Mengunduh naskah dengan cara login
ke aplikasi OJS dan pengecekan
kesesuaian naskah dengan petunjuk
penulisan oleh sekretariat redaksi

Petunjuk
Penulisan
Naskah,
Pedoman
penulisan
Draft naskah

30 menit

Naskah yang
telah dikoreksi
dan
diberi
catatan
perbaikan

Permintaan
nama reviewer

15 menit

Daftar reviewer
yang dipilih

Daftar reviewer
yang dipilih

10 menit

Permintaan
Review kepada
reviewer

20160
menit

artikel yang
sudah direview

8

9

Melakukan pemilihan reviewer oleh
dewan redaksi untuk naskah yang
memenuhi persyaratan penulisan (lulus
telaah sekretariat redaksi sensor editor
teknis)
Mengirim permintaan kepada reviewer
untuk me-review artikel

10

Melakukan review artikel

Sekretaris Badan

Pemimpin
Redaksi

Sekretariat
Redaksi

Y

Penulis
(Peneliti)

Reviewer
(Peneliti)

Pranata
Komputer

Analis Desain
Grafis

Kelengkapan

Waktu

1440 menit Petunjuk
Penulisan
Naskah,
Pedoman
penulisan
naskah dari
LIPI, Infografis
untuk call for
paper

T

Permintaan
review

Output

Keterangan

Pelaksana
No.

Aktivitas

11

Menerima hasil review
merangkum hasil review

12

Mengirimkan hasil review ke penulis
untuk dilakukan Permintaan Perbaikan
artikel / Penolakan artikel, jika penolakan
artikel maka prosedur selesai, namun jika
ada perbaikan maka akan dilakukan
perbaikan oleh penulis.

Sekretaris Badan

Koordinator
Kelompok Substansi
Jejaring, Informasi,
dan Dokumentasi

Sub Koordinator
Kelompok Sub
Substansi
Dokumentasi,
Perpustakaan, dan

Pemimpin
Redaksi

Mutu Baku

Sekretariat
Redaksi

Penulis
(Peneliti)

artikel dan

Reviewer
(Peneliti)

Pranata
Komputer

Analis Desain
Grafis

Pejabat
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Kelengkapan

Waktu

Output

artikel yang
sudah direview

60 menit

Rangkuman
hasil review

Rangkuman
hasil review

15 menit

Permintaan
Perbaikan
artikel
/
Penolakan
artikel

T

Y

13

Melakukan perbaikan artikel

Hasil review,
permintaan
perbaikan

10080
menit

artikel yang
telah diperbaiki

14

Menerima hasil perbaikan artikel dari
penulis dan melakukan cek ulang
apakah sudah sesuai dengan hasil
review

Artikel yang
telah diperbaiki

30 menit

artikel yang
tekah diperbaiki

Artikel yang
diperbaiki

120 menit Hasil keputusan
artikel

Artikel yang
telah diperbaiki

120 menit Artikel yang
telah
dicek
melalui copy
editing

Artikel yang
telah lolos copy
edit

120 menit Draft layout

Draft layout

60 menit

Melakukan rapat dewan redaksi untuk
menilai apakah artikel layak terbit

15

Memberikan keputusan berdasarkan
hasil rapat Dewan Redaksi apakah
artikel layak terbit, jika tidak maka akan
diinformasikan ke penulis.

16

Melakukan Proses Copy Editing dan
pemeriksaan naskah apakah masih perlu
perbaikan atau tidak, jjika masih ada
perbaikan akan dikembalikan ke penulis.

17

Melakukan proses layout

18

Melakukan pemeriksaan draft layout
apakah masih perlu perbaikan atau tidak

T
Y
Y

T

Y

T

Draft layout
yang
telah
diperiksa

Keterangan

1.
Jika
artikel ada
perbaikan
maka "Y"
penulis akan
melakukan
perbaikan.
2. Namun
jika tidak
ada
perbaikan
atau "T"
maka
prosedur

Pelaksana
No.

Aktivitas

19

Meminta persetujuan cetakan percobaan
(proof reading) kepada penulis

20

Melakukan pemeriksaan cetakan
percobaan (proof reading ) dan
memberikan persetujuan apakah sudah
sesuai atau belum

21

22

Sekretaris Badan

Koordinator
Kelompok Substansi
Jejaring, Informasi,
dan Dokumentasi

Sub Koordinator
Kelompok Sub
Substansi
Dokumentasi,
Perpustakaan, dan

Pemimpin
Redaksi

Mutu Baku

Sekretariat
Redaksi

Penulis
(Peneliti)

T

Menerima cetakan percobaan (proof
reading ) yang telah disetujui penulis
dan meminta persetujuan Pemimpin
Redaksi untuk naik cetak

Y

Memeriksa dan meminta persetujuan
cetak (proof reading ) dari Sub
Koordinator KSS Dokperpuspub

T

Y

Reviewer
(Peneliti)

Pranata
Komputer

Analis Desain
Grafis

Pejabat
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Kelengkapan

Waktu

Output

Draft proof
reading

15 menit

Draft proof
reading,
Permintaan
persetujuan
cetakan
Draft
Cetakan

120 menit Persetujuan
proof reading
penulis
30 menit

persetujuan
(proof reading)

Keterangan

Permintaan
persetujuan
cetakan
percobaan
(proof reading )

Permintaan
persetujuan
cetakan
percobaan
(proof reading)

2880 menit Persetujuan
Permintaan
naik cetak
persetujuan
cetakan
percobaan
(proof reading),
Draft Cetakan
persetujuan
(proof reading)

23

Memeriksa dan memberikan persetujuan
cetak (proof reading ) dan berkoordinasi
dengan pejabat pengadaan barang dan
jasa untuk memproses pencetakan jurnal

Permintaan
2880 menit
persetujuan
cetakan
percobaan
(proof reading),
Draft Cetakan
persetujuan
(proof reading)
Cetakan
30 menit
percobaan
yang disetujui
Pemimpin
Redaksi
dan
Jurnal
tercetak
15 menit

24

Melakukan proses pencetakan jurnal

25

Menerima jurnal yang sudah dicetak dan
mengecek kembali hasil cetakan

26

Melakukan pengiriman jurnal tercetak ke
penulis artikel dan instansi/lembaga
dalam negeri

Jurnal
Tercetak,
Daftar alamat
pengiriman

120 menit Terdistribusinya
jurnal, tanda
terima

27

Menerbitkan artikel melalui aplikasi OJS

jurnal yang
tercetak

60 menit

Persetujuan
naik cetak

jurnal yang
tercetak

SOP
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Jurnal tercetak

jurnal
terbit
melalui aplikasi
OJS

SOP
Pengelolaan
Arsip Aktif

