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KATA PENGANTAR 

 

Dalam rangka melaksanakan sistem penjaminan mutu 

di Low Cost & Automated Method and Instrumentation 

Analysis maka LCAMIA telah menyusun Manual Prosedur 

Publikasi dan Paten yang berisi tentang Definisi, Tujuan, 

Ruang Lingkup, Prosedur, merupakan acuan pelaksanaan 

publikasi dan paten dalam memberikan jaminan mutu bagi 

LCAMIA. 

 

 

Malang,    Oktober 2014 

Ketua LCAMIA 

 

 

 

 

Dra. Hermin Sulistyarti, PhD 
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Definisi: 

Publikasi adalah menulis karya ilmiah hasil penelitian 

maupun pengabdian masyarakat untuk dipublikasikan 

dalam terbitan berkala ilmiah internasional sedangkan 

paten paten adalah aset berharga dapat digunakan sebagai 

sumber penghasilan melalui pemberian lisensi 

 

Tujuan: 

Meningkatkan kemampuan akademis, memperkenalkan 

kemampuan diri dan meningkatkan daya saing serta dapat 

mendanai kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

sehingga riset grup akan menjadi pusat sebuah 

lingkaran/siklus bagi kegiatan inovatif yang bersifat dinamis. 

 

Ruang Lingkup: 

Manual Prosedur Publikasi dan Paten berlaku bagi semua 

anggota dan tenaga peneliti riet grup LCAMIA. 

Ruang lingkup Publikasi dan Paten adalah segala publikasi 

dan paten tentang penelitian dan pengabdian masyarakat 

anggota peneliti, meliputi seminar nasional, internasional, 

workshop/pelatihan. 

 

Prosedur: 

1. Tenaga peneliti melakukan penelitian dari anggota 

peneliti di Laboratorium terkait untuk memperoleh data 



 

dan  informasi. Data kemudian dikonsultasikan pada 

anggota peneliti.  

2. Tenaga dan anggota peneliti membuat draft publikasi 

dan paten berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh. 

3. Anggota peneliti memeriksa draft publikasi dan paten 

dan memberikan saran perbaikan. 

4. Tenaga dan anggota peneliti wajib melakukan revisi 

terhadap draft publikasi dan paten terlebih dahulu. 

5. Draft publikasi telah siap untuk disubmitted ke jurnal 

yang dituju dan Sentral HKI Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya. 

 

Tim Penyusun : LCAMIA 

 

 Lampiran  

1. Diagram alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagram Alir Publikasi dan Paten 

Melakukan penelitian dan atau pengabdian 

masyarakat 

Memperoleh data penelitian dan pengabdian 
masyarakat 

Membuat draft publikasi dan paten 

Memeriksa draft publikasi dan paten 

Melakukan revisi draft publikasi dan paten 

 

Draft publikasi dan patensiap untuk dipublikasi 

Selesai  


