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Isi Presentasi

1) Aturan Baru tentang Kenaikan 
Pangkat/Jabatan Dosen (khusus berkaitan 
dengan jurnal ilmiah)

2) Pengelolaan Jurnal Ilmiah



Bagian 1: Aturan Baru Kenaikan 
Pangkat/Jabatan Dosen































Ringkasan

Penempatan pertama dosen

Asisten ahli:

1) Ijasah S2

2) Penulis pertama minimal satu makal di jurnal 
nasional (boleh yang terakreditasi atau tidak)

Lektor:

1) Ijasah S3

2) Penulis pertama minimal satu makal di jurnal 
nasional (boleh yang terakreditasi atau tidak)



Kenaikan jabatan reguler

Asisten Ahli ke Lektor:

• Memiliki minimal satu makalah di jurnal ilmiah 
nasional sebagai penulis pertama (terakreditasi 
atau tidak)

Lektor ke Lektor Kepala:

• Bagi yang berijasah S3: Memiliki minimal satu 
makalah di jurnal nasional terakreditasi atau 
internasional sebagai penulis pertama

• Bagi yang berijasah S2: Memiliki minimal satu 
makalah di jurnal internasional atau internasional 
bereputasi sebagai penulis pertama



Lektor Kepala ke Guru Besar:

• Memiliki minimal satu makalah di jurnal 
internasional bereputasi sebagai penulis 
pertama



Loncat Jabatan

Asisten Ahli ke Lektor Kepala:

• Memiliki minimal 2 (dua) makalah di jurnal 
internasional bereputasi sebagai penulis 
pertama

Lektor Kepala ke Guru Besar:

• Memiliki minimal 4 (empat) makalah di jurnal 
internasional bereputasi sebagai penulis 
pertama



Definisi

Jurnal internasional

1) Dewan Editor berasal dari berbagai negara

2) Penulis berasal dari berbagai negara

Jurnal internasional bereputasi

• Jurnal internasional yang terindeks di data 
base ilmiah besar/terkenal: Scopus, ISI 
Thomson, Medline



Bagian 2: Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Memulai jurnal

1. Membentuk dewan editor: 

a) Sebaiknya dari berbagai perguruan tinggi (lebih 
bagus kalau ada yang berasal dari luar negeri)

b) Memiliki track record penulisan ilmiah yang baik 
(cek lewat Scopus, scholar.google)

c) Ketua dewan editor adalah yang paling aktif 
dalam menghasilkan karya ilmiah (internasional)

d) Dewan editor adalah penjaga mutu jurnal



2. Mengajukan ISSN ke PDII LIPI (website: 
http://issn.lipi.go.id/). Penuhi semua 
persyaratan yang diminta.

http://issn.lipi.go.id/
http://issn.lipi.go.id/


3. Setelah mendapat ISSN (International 
Standard of Serial Number), jurnal siap 
diterbitkan. ISSN berbentuk nomor dan barcode.

4. Siapkan website karena Dikti meminta jurnal 
untuk kenaikan pangkat harus terbit online.



Menjaga kelangsungan jurnal

1) Dewan editor harus aktif mencari makalah 
sehingga jurnal selalu terbit tepat waktu.

2) Membuat data base reviewer: nama, alamat 
institusi, email. Reviewer adalah orang yang 
aktif menulis makalah

3) Aktif mempromosikan jurnal ke pakar di 
bidang terkait sekaligus mengundang untuk 
menulis makalah. Dikirim lewat email.







4) Anggota editor mendatangi seminar nasional 
yang menawarkan pemakalah untuk 
menerbitkan makalahnya di jurnal tersebut

5) Mengadakan seminar nasional rutin. 
Makalah terkait yang baik diterbitkan di 
jurnal. Malakah lain diterbitkan di prosiding 
seminar.

6) Meminta dosen untuk menulis makalah atas 
hasil skripsi mahasiswa yang dinilai bagus

7) Memberikan insentif kepada dosen yang 
menulis makalah



Mengatasi Kelambatan proses Review

1) Mengirim makalah sekaligus ke sejumlah 
reviewer

2) Jika menerima balasan dari dua reviewer 
maka langsung diputuskan. Tidak perlu 
menunggu hasil dari reviewer berikutnya

3) Saat mengirim makalah, dikirim juga 
sertifikat penghargaan



Meningkatkan reputasi jurnal

1) Membangun sistem online.

a) Proses submit, review, revisi, dan penerbitan juga 
bentuk online penuh.

b) Jika kekurangan dana untuk biaya cetak, jurnal 
tetap bisa terbit

c) Dikenal masyarakat lebih luas karena muncul di 
internet. Implikasinya, peluang mendapat 
makalah dari kalangan lebih luas terbuka lebar.



• Memulai dengan open access (bisa dibaca 
oleh siapa saja) sehingga jurnal dibaca banyak 
orang dan disitasi banyak orang

• Mendaftar ke database internasional seperti 
DOAJ, scholar.google
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Sejumlah database jurnal



Persiapan Akreditasi

1) Jaga konsistensi penerbitan hingga 6 (enam) 
nomor

2) Jumlah makalah diusahakan sama

3) Jumlah halaman diusahakan mendekati sama

4) Format penulisan harus persis sama

5) Ukuran jurnal harus persis sama

6) Warna sampul harus persis sama

7) Ajukan akreditasi



Terima kasih


