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1. Tujuan
Standar Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk membantu mahasiswa
dalam penyusunan karya ilmiah yang akan di publikasikan dalam jurnal.
2. Definisi
Karya ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau
pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi
kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh mahasiswa (calon doktor)
bersama dengan Tim pembimbing dengan mencerminkan nilai-nilai budaya
ilmiah antara lain: jujur, transparan, dan bebas dari kecurangan dan plagiat
untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi atau Jurnal
Internasional.
Jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan,
mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum,
mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan
semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.
Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal
internasional dengan kriteria tambahan terindeks pada Web of Science dan atau
Scopus serta mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science
(Thomson Reuters) atau atau lembaga pengindeks lain.
3. Ruang lingkup
SOP ini meliputi tata cara dan persyaratan yang perlu dilakukan dalam rangka
penyusunan dan pengajuan artikel ilmiah untuk dimuat di Jurnal Nasional
Terakreditasi dan/atau Jurnal Internasional serta komponen yang diperlukan
bagi mahasiswa, pembimbing akademik, Program Studi.
4. Referensi
1) Kepmendikbud No. 212/U/1999 tentang pedoman penyelenggaraan
program Doktor
2) Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3) SK Rektor No. 374 Tahun 2008
4) SK Mendiknas RI Nomor 232/4/2000, tentang pedoman penyususnan
kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
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5) SK Mendiknas No.184/U/2001 tentang pedoman pengawasan, pengendalian
dan pembinaaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan
Tinggi
6) Surat Edaran KPS S3 Ilmu Kedokteran (SEKPS Nomor :
354/UN14.4.10/DT/2014) bahwa Lulusan Doktor wajib Presentasi hasil
Disertasi dalam seminar Internasional setelah Ujian terbuka dan sebelum
Wisuda.
7) Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor : 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012
perihal Publikasi Karya Ilmiah bahwa jenjang Doktor ( S3 ) diwajibkan
membuat publikasi jurnal internasional dan syarat untuk dapat mengikuti
ujian tertutup bahwa calon doktor harus mengusulkan satu publikasinya
yang diterbitkan di jurnal ilmiah Internasional.
8) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah

5. Sarana

.

1.
2.
3.
4.

Surat pernyataan anti plagiat dari mahasiswa;
Lembaran pengesahan komisi pembimbing;
Formulir hasil review artikel ilmiah dari penguji; dan
Lembaran pengesahan reviewer sebagai bukti accepted artikel pada jurnal

6. Prosedur dan Persyaratan Untuk Pengisian Kartu Rencana Studi:
Persyaratan
1. Telah lulus Ujian Kelayakan Disertasi;
2. Untuk lulus program doktor di Universitas Diponegoro, mahasiswa
diwajibkan menulis sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan
dengan bidang keilmuannya dan telah diterima untuk diterbitkan pada
jurnal internasional bereputasi
3. Penulisan artikel publikasi ini telah dapat dimulai ketika mahasiswa telah
melaksanakan penelitian disertasi atau bagian dari disertasi
4. Publikasi ilmiah di Jurnal Nasional terakreditasi atau di Jurnal Internasional
menjadi syarat untuk ujian tertutup.
5. Mahasiswa yang belum melakukan publikasi tidak dibenarkan mengikuti
ujian tertutup/Ujian Naskah Disertasi.
6. Judul artikel ilmiah yang dipublikasi tidak boleh sama dengan judul disertasi.
7. Bagi mahasiswa program doktor jalur reguler/perkuliahan, jumlah publikasi
yang dipersyaratkan adalah minimal 1 (satu) judul pada Jurnal Internasional,
sedangkan bagi mahasiswa program doktor jalur penelitian, minimal 3 (tiga)
judul/publikasi, yaitu 2 judul di Jurnal terakreditasi nasioal yang berbeda
dan satu di Iurnal Internasional teragritasi
8. Mahasiswa membuat makalah untuk publikasi sesuai dengan penelitian yang
dilakasanakan dibawah pengawasan dan bimbingan Tim Promotor.
9. Karya ilmiah mahasiswa yang akan dipublikasikan terlebih dahulu harus
mendapat persetujuan pembimbing secara substansial untuk kemudian dicek
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tingkat kemiripannya oleh mahasiswa dan diketahui oleh dosen pembimbing.
Berdasarkan kereksian pembimbing
mahasiswa melakukan perbaikan
terhadap karya ilmiahnya.
10. Sebelum melakukan publikasi, makalah yang telah diperiksa pembimbing
diserahkan kepada penguji yang bertindak sebagai reviewer untuk review.
11. Penguji/reviewer setelah mereview dan menyerahkan hasil review kepada
mahasiswa untuk direvisi (form ..................).
12. Mekanisme review hanya bersifat saran bagi perbaikan dan tidak ada yang
bersifat menolak.
13. Keputusan dari reviewer terhadap artikel dapat berupa:
i.

Belum layak dipublikasikan

ii.

Layak dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi

iii.

Layak dipublikasikan atau diterbitkan di jurnal internasional

14. Mahasiswa dan pembimbing merevisi makalah berdasarkan masukan.
15. mahasiswa menyerahan kembali artikel yang telah direvisi kepada
penguji/reviewer untuk mendapakan pengesahan perbaikan.
16. Jika artikel yang telah direvisi belum memuaskan penguji/reviewer, maka
mahasiswa harus merevisinya kembali sehingga mendapatkan pengesahan
(form.........).
17. Setelah mahasiswa melakukan perbaikan karya ilmiah, maka mahasiswa
yang bersangkutan menulis Surat Pernyataan Keaslian Naskah (Anti Plagiasi,
Form................).
18. Mahasiswa dan dosen pembimbing mengirim makalah (submisi) ke jurnal
dengan bidang bersesuaian baik jurnal nasional maupuan internasional,
harus sepengetahuan ketua program studi,
19. Mahasiswa yang akan mepublikasikan maakalah, harus membuat surat
pernyataan anti plagiat di atas materai.
20. Karya ilmiah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan,
dibuktikan dengan Surat Keterangan Publikasi dari redaksi pengelola jurnal
bersangkutan atau dapat diakses secara online.
21. Bukti penerbitan artikel ilmiah dapat berupa bukti reprint jurnal, copy jurnal
atau alamat Web yang bisa diakses secara online, atau surat persetujuan
penerbitan artikel dari jurnal yang bersangkutan)
22. Mahasiswa menggunakan surat keterangan submisi tersebut
memenuhi syarat mengikuti ujian tertutup/Ujian Naskah Disertasi.

untuk

23. Dosen pembimbing ikut bertanggung jawab terhadap berbagai kemungkinan
pelanggaran etika publikasi.
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Pihak Yang Terlibat :
a. Ketua Program Studi, Mutu Akademik, dan Pengelola Akademik Program
Studi Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;
b. Mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala;
c. Tim Promotor

7. Aspek Penilaian:
a. Mahasiswa Sebagai Penulis Utama;
b. Publikasi Harus Mencantumkan Afiliasi Diponegoro University Untuk
Artikel Berbahasa Inggris;
c. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah;
d. Terindeks Di Jurnal Internasional Bereputasi.
Kriteria Jurnal Internasional
1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah
dan etika keilmuan;
2. Memiliki ISSN;
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris,
Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
4. Memiliki terbitan versi online;
5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling
sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling
sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara;
7. Terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus,
Microsoft Academic Search, dan/atau lembaga pengindeks lain yang
ditentukan oleh Rektor; dan
8. Ketentuan lain yang ditentukan oleh Rektor.

Kriteria Jurnal Nasional
1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
tahun 2011 tentang terbitan berkala.
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2. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional nomor 49/DIKTI/Kep/2011
tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala
3. Mengacu Surat Edaran Direktur Diktendik No. 1313/E5.4/LL/2011
tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2011
4. Mengacu Surat Edaran Direktur Diktendik Tanggal 8 Januari 2012
tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Tahun 2012

8. Penulisan Ilmiah Yang Akan Dipublish
1. Mahasiswa membuat manuskrip draft publikasi ilmiah dari hasil penelitian
disertasi yang dilakukan;
2. Mahasiswa dengan Tim Pembimbing (Promotor dan Ko-promotor) memilih
jurnal dimana artikel akan di publish;
3. Draft publikasi ilmiah yang telah dibuat ditunjukkan kepada Tim
Pembimbing untuk dilakukan koreksi baik atas format penulisan maupun
substansi tulisan;
4. Setelah Tim Pembimbing mengoreksi manuskrip draft publikasi ilmiah, bila
draft publikasi ilmiah belum disetujui oleh Tim Pembimbing maka
mahasiswa menulis kembali draft publikasi tersebut atau merevisinya.
Apabila draft publikasi disetujui oleh Tim Pembimbing maka mahasiswa
dapat mengirimkannya ke publisher jurnal;
5. Mahasiswa menunggu sampai naskah publikasi diterima oleh publisher
jurnal tersebut. Bila naskah publikasi belum diterima, mahasiswa
mengirimkan kembali naskah publikasi sampai ada keterangan publikasi
ilmiah diterima.
9. Pasca Publish Karya Ilmiah

1. Setelah naskah publikasi dinyatakan di terima, kemudian mahasiswa
menyerahkan bukti penerimaan ke Program Studi Doktor Pendidikan IPS
Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala selaku Pengelola Akademik
Program Studi;

2. Pengelola Akademik menyerahkan bukti penerimaan kepada Ketua Program
Studi;

3. Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu akan berkoordinasi
bersama untuk menilai apakah jurnal yang di publish memenuhi prasyarat
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kelulusan yang ditentukan Program Studi Doktor Pendidikan IPS Program
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala;

4. Program Studi kemudian mengeluarkan surat keterangan penilaian terhadap
jurnal tersebut;

5. Jika jurnal telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan Program Studi
Doktor Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala maka
surat keterangan tersebut dapat di gunakan sebagai dasar untuk syarat
kelulusan mahasiswa.

SOP (Standard Operational Procedures) | 195

PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN IPS (PS-DPIPS)

LAMPIRAN
Surat pernyataan anti plagiat dari mahasiswa

KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIASI
Dengan ini saya menyatakan (dan menjamin) bahwa artikel ilmiah berjudul:
.......................................................................................................................................................
.................................. ....................................................................................................................
..................................................................... .................................................................................
.....................
adalah murni karya saya sendiri, ditulis dengan kaidah-kaidah saintifik dan disusun
tanpa menggunakan tulisan dan/atau pemikiran orang lain yang digunakan
didalam artikel ilmiah ini, telah direferensikan dengan baik dan benar menurut
kaidal penulisan dipublikasi pada jurnal ilmiah lainnya. Jika dikemudian hari
ditemukan unsur-unsur plagiarisme dalam artikel ilmiah tersebut, maka saya
menyatakan bersedia untuk dikenakan sanksi seperti tercantum dalam Peraturan
Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, .....................................

ttd pada materai Rp. 6000,-

Nama Penulis/Mahasiswa
NIM
Program Studi

: ........................
: ........................
: Doktor Pendidikan IPS PPs Universitas Syiah Kuala
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Lembaran pengesahan komisi pembimbing;

KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING
Selaku Komisi Pembimbing, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan
bahwa telah membaca dan menilai artikel ilmiah berikut, yang ditulis oleh:
Nama
NIM
Program Studi
Judul

:
:
:
:

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Doktor Pendidikan IPS PPs Universitas Syiah Kuala
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Dan kami dapati bahwa artikel diatas telah memenuhi standar penulisan ilmiah baik
dari segi substansi maupun kaidah penulisannya.
Oleh karena itu, kami menyetujui artikel diatas untuk segera diajukan publikasinya
ke jurnal ilmiah melalui proses review yang berlaku pada jurnal ilmiah tersebut.
Menyetujui,
Komisi Promotor/Ko-Promotor,
Ttd
Promotor Ketua/Pertama
Tanggal:

Ttd
Ko-Promotor Anggota/Kedua
Tanggal:
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Formulir hasil review artikel ilmiah dari penguji;

FORMULIR HASIL REVIEW ARTIKEL ILMIAH
Tujuan utama jurnal ini adalah untuk mempromosikan studi dan empiris dalam
bidang kajian ilmu sains and sains social. Para pembaca jurnal ini termasuk
akademisi, peneliti, mahasiswa, pengambil kebijakan dan masyarakat ilmiah pada
umumnya. Oleh karena itu, para reviewer diharapkan dapat menilai kelayakan
artikel yang dikirimkan ke jurnal yang bersangkutang mengikuti kaidah-kaidah
penulisan ilmiah.
Judul Publikasi Ilmiah (Artikel) : ..........................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Indentitas Publikasi Ilmiah : a. Nama
: ....................................................
b. Nomor ISSN/ISBN : ....................................................
c. Nomor/Volume
: ....................................................
d. Edisi (bulan/tahun) : ....................................................
e. Penerbit
: ....................................................
f. Jumlah halaman
: ....................................................
Kategori Publikasi Karya Ilmiah (beri √ pada katergori yang tepat ) :
Jurnal ilmiah Internasional bereputasi faktor dampak (impact factor)
Jurnal ilmiah Internasional tidak bereputasi
Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi
Jurnal ilmiah tidak terakreditasi
Jurnal ilmiah terindeks …………
Prosiding Internasional
Prosiding Nasional
[Silahkan berikan Tanda (√) pada Kotak yang paling sesuai]
KOMPONEN PENILAIAN
1. Kesesuaian antara judul dengan subtansi artikel
2. Kejelasan latar belakang dan motivasi penelitian.
3. Penggunaan referensi yang sesuai, memadai dan terkini.
4. Penggunaan metode penelitian yang sesuai
5. Pembahasan hasil penelitian yang sistematis dan kritis.
6. Kesimpulan artikel telah menjawab semua permasalahan dan
tujuan penelitian.
7. Mengikuti format penulisan artikel ilmiah
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Tidak
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KELAYAKAN PUBLIKASI

[Silahkan berikan Tanda (√) pada Kotak yang paling sesuai]
1. Artikel ini layak dipublikasi dalam bentuk sekarang, tanpa perlu revisi?
2. Artikel ini layak dipublikasi dengan revisi minor, seperti disarankan di
bawah ini.
3. Artikel ini layak dipublikasi dengan revisi moderat (sedang), seperti
disarankan di bawah ini.
4. Artikel ini mungkin dapat dipublikasi dengan revisi mayor, seperti
disarankan di bawah ini.
5. Artikel ini tidak layak publikasi.

Komentar dan alasan terperinci terhadap kelayakan publikasi artikel, sebutkan
nomor halaman, paragraph, dan baris artikel yang harus direvisi, jika perlu.
(Gunakan kertas tambahan, jika perlu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanda Tangan Reviewer :.....................................................................................
Tanggal
:.....................................................................................
Nama Reviewer
:.....................................................................................
Alamat Sekarang
:.....................................................................................
No. Telepon
:.....................................................................................
Alamat E-mail
:.....................................................................................
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Lembaran pengesahan reviewer sebagai bukti accepted artikel pada jurnal

KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN IPS

Jalan. Tgk Chik Pante Kulu No. 5 Komplek Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh 23111. Telp : (0651) 7407659, 7555110, Fax : (0651) 7551002.
E-mail : Webmaster@pps.unsyiah.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN REVIEWER (PENGUJI)
Selaku Reviewer, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa telah
membaca dan mereview artikel ilmiah berikut, yang ditulis oleh:
Nama
NIM
Program Studi
Judul

: ............................................................................................................................
: ............................................................................................................................
: Doktor Pendidikan IPS PPs Universitas Syiah Kuala
: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Dan kami menyatakan bahwa artikel di atas telah memenuhi standar penulisan
ilmiah baik dari segi substansi maupun kaidah penulisannya.
Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa artikel di accepted atau telah diterima
untuk dipublikasi di jurnal ilmiah.
Banda Aceh, .......................................
ttd
(Nama Reviewer)
NIP ............................
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