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1. TUJUAN 
 Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat bertujuan untuk membakukan proses 
usulan penelitian hingga publikasi artikel ilmiah di Grup Riset Computer Vision. 
 
2. RUANG LINGKUP 
 SOP ini mencakup seluruh publikasi artikel hasil penelitian dalam bentuk jurnal 
maupun seminar baik terakreditasi maupun non terakreditasi, di tingkat lokal, nasional 
hingga internasional.  
 
3. DEFINISI 
3.1 Artikel ilmiah adalah suatu karya ilmiah yang ditulis untuk dimuat dalam jurnal atau majalah 

ilmiah dengan tata acara penulisan yang mengikuti pedoman atau ketentuan ilmiah yang telah 
ditetapkan. 

3.2 Publikasi artikel adalah kegiatan menyebarluaskan artikel ilmiah melalui suatu sistem publikasi 
yang dilakukan berdasarkan peer-review untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin.  

4. REFERENSI 
 Referensi yang diacu adalah kebijakan dan peraturan mengenai penelitian di 
lingkungan Universitas Brawijaya. 
 
5. PROSEDUR DAN MEKANISME 
5.1 Semua anggota Grup Riset Computer Vision mendiskusikan rencana publikasi yang akan 

dilaksanakan. Diskusi dipimpin oleh Ketua Grup Riset Computer Vision untuk 
memutuskan siapa yang akan melakukan publikasi artikel ilmiah dan kemana artikel 
ilmiah akan dikirimkan. 

5.2 Staf Administrasi Grup Riset Computer Vision bersama anggota grup riset yang akan 
melakukan publikasi menyusun Term of Reference (TOR) yang akan diajukan kepada 
PHK UB. 

5.3 Anggota grup riset yang akan melakukan publikasi menyusun artikel ilmiah dengan 
dibantu asisten peneliti. Untuk pembuatan artikel ilmiah di tingkat internasional, sebelum 
dikirimkan maka harus melalui proses proofreading. 

5.4 Anggota grup riset mengirimkan artikel ilmiah ke lembaga penerbit sesuai hasil diskusi 
sebelumnya. Apabila ada kendala maka akan didiskusikan kembali. 

5.5 Setelah artikel ilmiah dikirimkan dan hasil peer-review keluar, maka dilakukan revisi oleh 
pengusul artikel ilmiah sebagaimana diperlukan dari hasil peer-review. Apabila hasil 
review dari artikel ilmiah ditolak maka akan didiskusikan kembali. 
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5.6 Hasil revisi dari artikel ilmiah kemudian diterbitkan oleh lembaga penerbit apabila sudah 
memenuhi persyaratan. 

5.7 Anggota Grup Riset Computer Vision dibantu dengan Asisten Peneliti menyerahkan hasil  
publikasi artikel ilmiah sebagai bukti dalam penggunaan dana dibantu oleh Staf 
Administrasi sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk laporan 
pertanggungjawaban ke PHK UB. 
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