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TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan sebagai prosedur lanjut dari mekanisme ujian skripsi
sebagaimana dalam Buku Panduan Skripsi FKIP UNS tahun 2017 dan Dokumen
Prosedur Mutu Penulisan dan Ujian Skripsi FKIP UNS
Prosedur ini ditetapkan bertujuan untuk menjelaskan tentang prosedur penulisan
artikel hasil penelitian ke jurnal ilmiah sebagai salah satu syarat ujian skripsi
mahasiswa

KEBIJAKAN

1. Bahwa publikasi ilmiah merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa program
sarjana yang dilakukan melalui penulisan artikel ilmiah
2. Bahwa penulisan artikel hasil penelitian ke jurnal ilmiah berISSN merupakan
salah satu syarat bagi mahasiswa S1 untuk dapat melakukan ujian skripsi
3. Bahwa artikel hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal ilmiah ber ISSN
adalah artikel hasil skripsi atau hasil penelitian yang terkait dengan isi skripsi
4. Penulisan artikel ilmiah dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi

PETUGAS

Kepala Prodi, dosen pembimbing, tim pengelola jurnal prodi

PERALATAN

1.
2.
3.
4.
5.

PROSEDUR

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pembimbingan skripsi wajib menulis
artikel ilmiah hasil skripsi atau yang berkaitan dengan isi skripsi
2. Tata tulis artikel ilmiah disesuaikan dengan panduan penulisan artikel yang
telah ditetapkan prodi
3. Artikel ilmiah yang telah ditulis perlu mendapatkan persetujuan dari
pembimbing skripsi
4. Artikel ilmiah yang telah mendapatkan persetujuan dikirim ke tim pengelola
jurnal Prodi dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui email pengelola
jurnal
5. Artikel ilmiah yang telah dikirim selanjutnya dimintakan surat keterangan dari
pengelola jurnal prodi
6. Bukti artikel yang telah mendapat persetujuan pembimbing dan surat
keterangan dari pengelola jurnal Prodi wajib disertakan sebagai lampiran
persyaratan mahasiswa menempuh ujian skripsi
7. Mahasiswa mengikuti ujian skripsi sesuai dengan instruksi kerja terkait

REFERENSI

Dokumen PM No UN27.02.PM.23 tertanggal 21 Nopember 2015 tentang
Prosedur Mutu Penulisan dan Ujian Skripsi FKIP
Buku Pedoman Skripsi Jenjang S1 FKIP UNS tahun 2017
Surat Edaran Dirjen Dikti No 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah

Pedoman Penulisan Skripsi FKIP UNS
Buku pembimbingan skripsi
Panduan penulisan artikel di jurnal ber ISSN
Form persetujuan pembimbing skripsi atas artikel jurnal
Form surat keterangan penyerahan artikel ilmiah
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