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TUJUAN
Prosedur “Publikasi Artikel Ilmiah” ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah, mencegah plagiat,
menjunjung kejujuran, dan transparansi yang menjadi salah satu syarat kelulusan mahasiswa terkait dengan publikasi
karya ilmiah mahasiswa di PPs Unsyiah.
DEFINISI
Publikasi Artikel Ilmiah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan dengan mencerminkan nilainilai budaya ilmiah antara lain: jujur, transparan, dan bebas dari kecurangan atau plagiasi.
RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup langkah-langkah dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka memvalidasi artikel ilmiah yang
akan dimuat dalam E-Journal PPs Unsyiah, yang terdiri dari Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Ilmu Akuntansi, Jurnal Ilmu
Kebencanaan, Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, dan Jurnal Magister Ilmu Ekonomi.
REFERENSI
1. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
2. Permendiknas No. 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
3. Peraturan Dirjen Dikti No. 29/DIKTI/Kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah;
4. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah;
5. Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal; dan
6. Buku Panduan Akademik Program Pascasarjana (PPs) Unsyiah.
PROSEDUR
1. Mahasiswa melakukan registrasi pembayaran di Bank Mandiri (No. Rekening 900-00-2689457 a.n Muhammad
Fadhil), jumlah maksimum manuskrip 6 halaman dengan biaya Rp. 400.000,- Apabila lebih maka adanya
penambahan biaya sebesar Rp. 50.000,- setiap halaman.
2. Penulis/mahasiswa melakukan registrasi sebagai penulis pada jurnal yang akan dituju :
a. Jurnal Magister Ilmu Hukum (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/user/register)
b. Jurnal Ilmu Kebencanaan (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/user/register)
c. Jurnal Administrasi Pendidikan (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/user/register)
d. Jurnal Administrasi Akuntansi (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/user/register)
e. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi (http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/user/register)
3. Penulis mengirim artikel sesuai format kepada email sjmpascasarjana@gmail.com beserta bukti
pembayaran.
4. Editor memeriksa format dan kesesuaian isi dan ruang lingkup jurnal, apabila tidak sesuai akan dikembalikan
ke penulis.
5. Editor mengirim manuskrip kepada reviwer untuk diperiksa kualitas dan kelayakan publikasi. Pemeriksaan
munuskrip oleh editor selama 4 (empat) hari.
6. Apabila layak maka diterbitkan Acceptence Letter dan pengelola jurnal mempublikasikan manuskrip, apabila
tidak layak manuskrip akan dikembali kepada penulis untuk diperbaiki sesuai dengan saran reviewer atau juga
ditolak. Pemeriksaan munuskrip oleh reviwer selama 7 (tujuh) hari.
7. Acceptence letter akan dikirim kepada penulis dengan tembusan kepada Program Studi terkait dan PPs
Unsyiah.
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PROSEDUR
Unit
Kegiatan
Mahasiswa melakukan registrasi pembayaran di Bank Mandiri
(No. Rekening 900-002689457 a.n Muhammad Fadhil), jumlah
maksimum manuskrip 6 halaman dengan biaya Rp. 400.000,Apabila lebih maka adanya penambahan biaya sebesar Rp.
50.000,- setiap halaman.

Mahasiswa

Bank yang
dituju

1

Editor

2

Penulis mengirim artikel sesuai format kepada email
sjmpascasarjana@gmail.com, bukti pembayaran dan biodata
penulis.

3

Editor memeriksa format dan kesesuaian isi dan ruang lingkup
jurnal, apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke penulis

4

Apabila layak maka diterbitkan Acceptence Letter dan pengelola
jurnal mempublikasikan manuskrip, apabila tidak layak
manuskrip akan dikembali kepada penulis untuk diperbaiki
sesuai dengan saran reviewer atau juga ditolak. Pemeriksaan
munuskrip oleh reviwer selama 7 (tujuh) hari
Acceptence letter akan dikirim kepada penulis dengan tembusan
kepada Program Studi terkait dan PPs Unsyiah
Keterangan:
Form 1 : Surat pernyataan anti plagiat dari mahasiswa;
Form 2 : Formulir hasil review artikel ilmiah dari penguji; dan

Dokumen

1

Penulis/mahasiswa melakukan registrasi sebagai penulis pada
jurnal yang akan dituju :
1.
Jurnal Magister Ilmu Hukum
(http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/user/register)
2.
Jurnal Ilmu Kebencanaan
(http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JIKA/user/register)
3.
Jurnal Administrasi Pendidikan
(http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAP/user/register)
4.
Jurnal Administrasi Akuntansi
(http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/user/register)
5.
Jurnal Magister Ilmu Ekonomi
(http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIE/user/register)

Editor mengirim manuskrip kepada reviewer untuk diperiksa
kualitas dan kelayakan publikasi. Pemeriksaan munuskrip oleh
editor selama 4 (empat) hari.
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Darussalam, 13 Mei 2016
Direktur,
Ttd.
Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
NIP. 196210091987021001

Isi dokumen ini milik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan tidak diperbolehkan memperbanyak baik
sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizin tertulis.

FORM 1

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 PPs Unsyiah.

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

ttd pada materai Rp. 6000,Nama Penulis/Mahasiswa: ........................
NIM

: ........................

Program Studi

: ........................

Form Penilaian Artikel Ilmiah Untuk Diterbitkan Pada Jurnal Pascasarjana Unsyiah

FORM 2

1. Judul artikel :

2. Evaluasi artikel:

Apakah judul artikel cukup jelas?

Apakah isi artikel terefleksi dengan jelas pada judul artikel?

Apakah isi artikel terefleksi dengan jelas di dalam abstrak
(isi mencakup topik dan permasalahan, hipotesa, metode dan hasil)?

Apakah kata kunci sudah sesuai?

Apakah hipotesis dinyatakan dengan jelas di dalam pendahuluan?

Apakah hipotesis didiskusikan dengan baik di dalam artikel?

Seberapa jelas, dimengerti dan koheren (bertalian secara logis) isi artikel?

Apakah isi artikel sesuai dengan judul dan abstrak?

Apakah kesimpulan jelas diberikan pada bagian akhir tulisan terutama apakah
merupakan hasil pembahasan mendalam dari temuan penelitian?

No

Partly

Yes

FORM 2

Apakah daftar pustaka lengkap dan sesuai dengan sitasi pada teks di dalam artikel?

Apakah ada tabel yang tidak perlu ditampilkan (sebutkan nomor tabelnya)?

Number :

Apakah ada gambar yang tidak perlu ditampilkan (sebutkan nomor gambarnya)?

Number :

Apakah artikel yang ditulis merupakan hasil penelitian?

Jika YA, maka jawablah enam pertanyaan dibawah ini.

1. Apakah artikel mengandung Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan?

2. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas di dalam pendahuluan?

3. Apakah latar belakang teori diterangkan secara jelas dan di review secara
luas dan kritis sesuai dengan literatur pada topik?

4. Apakah metode penelitian dituliskan secara komprehensif dan teliti?

5. Apakah hasil penelitian dipresentasikan secara jelas dan komprehensif?

6. Apakah pembahasan cukup mendalam dan menempatkan hasil dalam
konteks ilmiah dan teoritis yang lebih luas (analisis kritis dan perbandingan
hasil dengan temuan peneliti lain)?

Apakah artikel memiliki konten teoritis atau analitis?

Jika YA jawab tiga pertanyaan di bawah ini.

FORM 2

1. Apakah topik didiskusikan di dalam artikel dan diterangkan dengan jelas dan
ditempatkan di dalam konteks keilmuan yang luas di dalam pendahuluan?

2. Apakah artikel direview atau didiskusikan secara cukup dan relevan dengan
literatur ilmiah dalam topik tersebut?

3. Apakah penulis mengekspresikan secara jelas dengan bahasanya sendiri
pendapat atau bahasan ilmiahnya?

3. Penilaian Final:

Artikel bisa dipublikasi tanpa perlu perbaikan

Artikel bisa dipublikasi dengan perbaikan minor

Artikel bisa dipublikasi dengan perbaikan mayor

Artikel ditolak untuk dipublikasi

4. Tanggal:

5. Tanda Tangan Reviewer :

FORM 2

Catatan Reviewer (Saran-saran perbaikan) :

