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Program Bidang Pengelolaan Jurnal
Pengembangan
Publikasi Ilmiah

Revitalisasi
Jurnal Internal

Menuju jurnal
terakreditasi

• Pendataan dan evaluasi jurnal yang ada
• Membuat tamplate artikel untuk jurnal internal
• Insentif publikasi
• Kerjasama dengan pengelola jurnal di luar usahid untuk sharing artikel
• Integrasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa  menyusun artikel berdasarkan skripsi mahasiswa

• Penataan & penetapan tim pengelola dan reviewer
• Penyusunan SOP dan SK Rektor Pengelola Jurnal

• Pembuatan jurnal baru yang sesuai dengan PIP Usahid dengan mengacu pada persyaratan akreditasi jurnal
• Mempersiapkan infrastruktur jurnal online (OJS)
• Pelatihan untuk pengelola jurnal online
• Evaluasi kinerja pengelolaan jurnal online (setelah 4 terbitan  2 tahun penerbitan )
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Pengusul :
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LPPM
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seleksi
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klasifikasi
jurnal
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program
insentif
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insentif

Besaran Insentif :
a. Jurnal Internasional Bereputasi (terindeks di Scopus, Routher Thomson,
Web of Science, dan Microsoft Academic Search), insentif maksimum
sebesar Rp 5.000.000
b. Jurnal Internasional terindeks di DOAJ, CABI, Coprenicus, Ebscho, Proquest,
Springer, Google Scholar, Peridoque, SHERPA/RoMEO insentif maksimum
sebesar Rp 2.500.000
c. Jurnal Nasional Terakreditasi, insentif maksimum sebesar Rp 2.500.000

Syarat Pengusulan Insentif:
a. Dosen Usahid
b. Artikel telah dipublikasikan dalam jurnal internasional / jurnal terakreditasi
c. Artikel ilmiah merupakan karya pengusul dan bebas plagiarisme dan belum pernah
memperoleh insentif serupa  mengisi lampiran
e. Pengusul adalah penulis pertama dan atau penulis korespondensi dengan jumlah penulis
dalam artikel ilmiah tersebut maksimal 5 (lima) orang.
f. Insentif artikel hanya diberikan kepada pengusul
g. Setiap dosen dapat mengusulkan maksimum 2 (dua) artikel dalam satu periode
pengusulan.
h. Artikel yang telah mendapatkan insentif tidak dapat diusulkan kembali.
i. Artikel yang telah memperoleh bantuan penerbitan dari LPPM Usahid tidak
diperkenankan memperoleh insentif
j. Batas akhir pengusulan insentif artikel adalah 1 Maret setiap tahunnya.

Syarat Usulan Bantuan Publikasi:

a. Bantuan penerbitan artikel diberikan kepada dosen tetap yang menerima hibah internal

penelitian/pengabdian masyarakat.
b. Artikel yang akan diterbitkan belum/tidak sedang memperoleh hibah/bantuan penerbitan
dari pihak manapun yang dinyatakan dengan surat pernyataan (Lampiran 1).
c. Usulan bantuan disampaikan setelah penulis/pengusul memperoleh persetujuan untuk
diterbitkan yang ditandai dengan Letter of Acceptance (LoA) dari penerbit.

Penerbitan Jurnal Internal:
Schedule Penerbitan:
a. Jurnal Teknosain
terbit setiap Januari dan Juli
b. Jurnal Supremasi Hukum
terbit setiap April dan Oktober
c. Jurnal Kewirausahaan
terbit setiap Maret dan September
d. Jurnal Manajemen expose
terbit setiap Mei dan November
e. Jurnal Efektifitas
terbit setiap Juni dan Desember

Scope Jurnal :
a. Jurnal Teknosain : teknik, teknologi, Sain
b. Jurnal Supremasi : hukum normatif, hasil
penelitian hukum sosiologis
c. Jurnal Kewirausahaan : kewirausahaan,
usaha kecil dan menengah dan bisnis
d. Jurnal Manajemen Expose : Manajemen
e. Jurnal efektifitas : komunikasi

Mekanisme Publikasi:
Penulis

Editor/LPPM:
Jurnal.usahid.ac.id
atau
LPPM@yahoo.com

Proofreader

Pencetakan/Upload

Reviewer

