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SOP LAYANAN 

TIM PERCEPATAN PUBLIKASI (TPP) UM  
 

1. Seluruh manuskrip masuk melalui alamat email tpp@um.ac.id 

2. Manuskrip dari mahasiswa Diploma/S1/S2/S3 harus menyertakan surat rekomendasi dari 

Promotor/Pembimbing utama.   

3. Permohonan layanan manuskrip dari mahasiswa dibatasi maksimal 2 manuskrip selama 

studi di Universitas Negeri Malang. 

4. Permohonan layanan manuskrip dari Dosen tidak dibatasi jumlah manuskrip, namun 

setelah mengajukan layanan 2 manuskrip maka pengajuan manuskrip berikutnya harus 

menyertakan bukti submit 2 manuskrip sebelumnya.  

5. Manuskrip yang masuk akan direview oleh Tim Reviewer, lama review maksimal 7 hari 

kerja terhitung dari awal manuskrip masuk. 

6. Reviewer mengirimkan hasil review manuskrip ke TPP.  

7. TPP mengirimkan manuskrip hasil review kepada Penulis. 

a. Manuskrip yang dianggap masih perlu revisi harus diperbaiki oleh penulis sebelum 

proses translasi/proof reading. 

b. Manuskrip berbahasa Indonesia dengan tanpa revisi dilanjutkan pada proses translasi. 

c. Manuskrip berbahasa Inggris dengan tanpa revisi dilanjutkan pada proses proof 

reading. 

8. Penulis diberi notifikasi via email tpp@um.ac.id tentang proses translasi/proof reading. 

9. Pendampingan penulisan manuskrip melalui proses workshop dan atau klinik melalui: 

a. Pengecekan plagiarisme manuskrip.  

b. Pencarian jurnal yang sesuai dengan manuskrip.   

c. Penyesuaian format sitasi disesuaikan dengan jurnal yang dituju.     

d. Penyesuaian referensi merujuk pada tata aturan model Zotero/Mendeley dan format 

jurnal yang dituju. 

10. Pendampingan submit manuskrip. 

a. Registrasi online pada laman jurnal yang dituju. 

b. Proses login 

c. Penyusunan Cover letter 

d. Penyusunan Table of Content 

e. Pencarian calon Reviewer 

f. Penyesuain format manuskrip (gambar, tabel, jumlah kata, halaman dll) 

11. Pemantauan submission tracking manuskrip. 

12. Pendampingan revisi untuk manuskrip yang memerlukan revisi dari Reviewer Jurnal 

hingga pendampingan submit manuskrip. 

13. Layanan selesai dilakukan ketika status manuskrip menjadi Accepted. 

14. Manuskrip yang diajukan ke TPP harus submit maksimal 6 bulan setelah manuskrip 

tersebut mendapat layanan translasi/proof reading dan klinik.  

15. Apabila poin 14 tidak dipenuhi, maka permintaan layanan manuskrip berikutnya tidak 

akan diberikan oleh TPP. 
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Nama file hasil Review: 

Review_Initial Reviewer_Manuscript_Author 

For instance: 

Review_SU_Manuscript_Ibrahim Bafadal  

List of Initial Reviewers  

AT = Ahmad Taufiq 

 SN = Sunaryono 

 SU = Saida Ulfa 

 NEK = Niamika El Khoiri 

 ANF = Arif Nur Afandi 

 AS = Asep Sunandar 

 NHU = Nurnaningsih Herya Ulfah 

 SI = Sumari 

 HR = Hetti Rahmawati 

 PP = Poppy Puspitasari 

 MC = Madziatul Churiyah 

 SS = Siti Sendari  

 


