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STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH

1. TUJUAN
Prosedur “Publikasi Artikel Ilmiah” guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
karya ilmiah dan mencegah plagiat, menjunjung kejujuran serta transparasi, yang
menjadi syarat kelulusan mahasiswa, dengan mempublikasikan semua karya ilmiah
mahasiswa lulusan Program Pascasarjana IAIN Salatiga.
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup langkah-langkah serta hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka
memvalidasi artikel ilmiah yang akan dimuat dalam E-Journal Program Pascasarjana
IAIN Salatiga.
3. DEFINISI
Publikasi Artikel Ilmiah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas
lulusan dengan mencerminkan nilai-nilai budaya ilmiah antara lain: jujur, transparan
dan bebas dari kecurangan atau plagiasi.
4. SARANA
a. Pedoman Penulisan di website IAIN Salatiga
b. Perangkat komputer
c. ATK
5. REFERENASI
Buku Pedoman Akademik IAIN Salatiga

6. ALUR KERJA
Flow Chart (Alur Kerja) Publikasi Artikel Ilmiah

No

Aktivitas

UNIT
Mahasiswa

Penguji

1. Mahasiswa menyerahkan
tesis dan artikel setelah
mendapatkan pengesahan
pembimbing tesis
(menyertakan form 1,2,3)
kepada penguji yang
sekaligus bertindak sebagai
reviewer artikel, paling lambat
1 minggu sebelum ujian tesis

2. Artikel yang sudah di riview
(form 3) oleh penguji beserta
hasil riview dikembalikan
kepada mahasiswa pada saat
ujian tesis

3. Mahasiswa harus menunjukan
hasil perbaikan artikel, jika
ada, kepada penguji sesuai
dengan saran dan masukan
mereka

4. Mahasiswa menyerahkan

Program
Studi

TPMA

Dokumen
 Tesis
 Aritel
 Form 1,2,3

 Aritel
 Form 3

 Hasil
Perbaikan
artikel

 Aritel

kembali artikel yang telah
direvisi kepada penguji untuk
mendapatkan pengesahan
perbaikan

5. Jika artikel yang telah direvisi
belum memuaskan penguji,
mahasiswa harus merevisinya
kembali sehingga
mendapatkan pengesahan
perbaikan (form 4)
6. Mahasiswa menyerahkan
formulir 4 sebagai
kelengkapan persyaratan
yudisium

7. Mahasiswa yang artikelnya
sudah accepted untuk
dipublikasikan pada jurnal lain
selain yang dipublikasikan
oleh Pascasarjana IAIN
Salatiga, harus menyerahkan
bukti fisik accepted berupa
foto halaman depan jurnal,
daftar isi jurnal dan foto copy
artikel pada saat usulan
yudisium
8. TPMA melakukan monitor
dan evaluasi proses kegiatan
ujian tesis dan publikasi
artikel ilmiah termasuk aspek
kelayakan publikasi dan
kesesuaian format penulisan
artikel

Keterangan:
Formulir 1 : Surat pernyataan anti plagiat dari mahasiswa
Formulir 2 : Lembaran pengesahan komisi pembimbing
Formulir 3 : Formulir hasil review artikel ilmiah dari penguji
Formulir 4 : Lembaran pengesahan reviewer sebagai bukti accepted artikel pada jurnal

FORMULIR 1
SURAT PERNYATAAN ANTI PLAGIASI
Dengan ini saya menyatakan (dan menjamin) bahwa artikel ilmiah berjudul:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
............................................................. adalah murni karya 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 kaidah penulisan dipublikasikan 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 IAIN Salatiga.

Salatiga, ..........................

(ttd pada materai Rp. 6.000,-)

Nama Penulis/Mahasiswa: .............................
NIM

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

Program Studi

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

FORMULIR 2
LEMBAR PENGESAHAAN 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

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

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 riview yang berlaku pada jurnal ilmiah tersebut.

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Ttd

Ttd

Pembimbing Ketua/Pertama

Pembimbing Anggota/Kedua

Tanggal:

Tanggal:

FORMULIR 3
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 bersangkutan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

No. Artikel

:

Judul Artikel

:

(Silahkan berikan tanda (v) pada kotak yang sesuai)
Ya

Tidak

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 penelitiab yang sistematis dan kritis
6. Kesimpulan artikel telah menjawab semua permasalahan dan tujuan penelitian
7. Mengikuti format penulisan artikel ilmiah

KELAYAKAN PUBLIKASI
Silahkan berikan tanda (v) pada kotak yang berikut, dan berikan alasan dan komentar anda
(i)

Artikel ini layak dipublikasi dalam bentuk sekarang, tanpa perlu revisi

(ii)

Artikel ini layak dipublikasi dengan revisi minor, seperti disarankan dibawah ini

(iii)

Artikel ini layak dipublikasi dengan revisi moderat (sedang), seperti disarankan dibawah ini

(iv)

Artikel ini layak dipublikasi dengan revisi mayor, seperti disarankan dibawah ini

(v)

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.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tanda Tangan Riviewer :
Tanggal

:

Nama Riviewer

:

Alamat

:

No Telephon

:

Email

:

FORMULIR 4
LEMBAR PENGESAHAN RIVIEWER (PENGUJI)

Selaku Riviewer (penguji), kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa telah membaca dan
mereview artikel ilmiah, yang ditulis oleh:
Nama

:

NIM

:

Program Studi

:

Judul

:

Dan kami menyatakan bahwa artikel di atas telah memenuhi standar penulisan ilmiah yang baik dari segi
substansi maupun kaidah penulisannya.
Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa artikel di accepted atau telah diterima untuk dipublikasi di jurnal
ilmiah yang dikelola oleh Program Pascasarjana IAIN Salatiga.

Salatiga,

Ttd

(Nama Reviewer)
NIP. ....................

