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PUBLIKASI KARYA ILMIAH ELEKTRONIK & JURNAL
Kontribusi Dari Administrator
Kamis, 05 Desember 2013
Pemutakhiran Terakhir Selasa, 13 Januari 2015

Publikasi Karya Tulis Ilmiah tidak kami pungut biaya apapun jenisnya.

SURAT EDARAN Nomor
: Lampiran
: Hal
:
Kepada Yth. :
009/SE/DS/VIII/2012
Publikasi Karya Ilmiah Elektronik dan Jurnal.
Dosen Pembimbing dan Mahasiswa Bimbingan Skripsi/Laporan Akhir
Di Baturaja
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor
152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, maka dengan itu kami mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:
Sebelum mengikuti yudisium seluruh calon lulusan
diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah skripsi atau laporan
akhir dalam
bentuk publikasi elektronik dan jurnal ilmiah.Penyusunan publikasi karya ilmiah elektronik dan
jurnal
ini dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi/laporan akhir setelah
dinyatakan lulus dalam ujian
komprehensif.Rincian format elektronik (soft copy)
dan cetakan (hard copy) publikasi karya ilmiah tersebut
dilampirkan
bersama surat edaran ini.Bahwa dalam rangka publikasi skripsi/laporan
akhir ini, mahasiswa tidak
dikenakan biaya tambahan.
Demikian yang perlu disampaikan untuk dipatuhi.
Dikeluarkan di
: Baturaja Pad
tanggal
: 2 Agustus 2012 Pembantu Ketua Bidang Akademik,
Harby R. Wiralaga, S.E., M.Si.
Lampira
SURAT EDARAN Nomor 009/SE/DS/VIII/2012 Rincian Format Publikasi Karya Ilmiah Elektronik dan Jurnal 1.
Ukuran kertas/paper size yang digunakan adalah ukuran kuarto/letter. 2.
Huruf/font yang digunakan adalah Times New
Roman ukuran 12. 3.
Spasi yang digunakan adalah 1,5 spasi. Khusus untuk bagian Halaman Sampul, Ringkasan dan
Daftar Pustaka 1 spasi. 4.
Batas tepi/margin untuk bagian atas dan kiri: 4cm serta bagian kanan dan bawah: 3cm. 5.
Publikasi karya ilmiah berjumlah maksimal 10 halaman dan minimal 7 halaman, yang terdiri dari: 5.1. Halaman Sampul
(1 lembar, sama seperti pada skripsi/laporan akhir, tidak dihitung halaman). 5.2. Ringkasan (sama seperti
skripsi/laporan akhir, dihitung halaman satu). 5.3. I. PENDAHULUAN (Latar Belakang, Perumusan Masalah, dan
Metodologi Penelitian (atau Pelaksanaan Penelitian): 2 halaman, II. LANDASAN TEORI (atau TINJAUAN PUSTAKA): 1
halaman, III. KEADAAN UMUM: 1 halaman, IV. HASIL DAN PEMBAHASAN: 4 halaman, serta V. KESIMPULAN DAN
SARAN: 1 halaman (dihitung halaman). Semua bagian ini tidak perlu dipisah halamannya menurut bab, namun cukup
dipisah 4 spasi dari bab sebelumnya, isi tetap mengacu ke skripsi/laporan akhir. 5.4. Daftar Pustaka (sama seperti
skripsi/laporan akhir, tidak dihitung halaman). 6.
Software yang digunakan untuk publikasi karya ilmiah elektronik dan
jurnal ilmiah adalah Microsoft Word 2003 atau 2007. 7.
Karya tulis ilmiah dalam &ldquo;format yang siap
dipublikasikan&rdquo; (publish-ready format) tersebut disimpan dalam satu keping CD-R atau DVD-R, bersatu dengan
CD-R/DVD-R skripsi/laporan akhir, namun dipisah foldernya. 8.
Pada keping CD-R atau DVD-R tersebut diberi: Nama
dan NIM, sedangkan untuk disc name pada saat &ldquo;dibakar&rdquo; diberi nama mahasiswa saja, dengan
kecepatan bakar paling tinggi 16 kali. 9.
Pastikan tidak terdapat satupun virus sebelum diserahkan dalam bentuk
elektronik 10. Judul folder dalam media CD-R atau DVD-R, adalah: 10.1. Untuk S-1: folder pertama Skripsi dan folder
kedua Publikasi. 10.2. Untuk D-3: folder pertama Laporan Akhir dan folder kedua Publikasi. 11. CD-R atau DVD-R
dalam casing dan cetakan asli hard copy-nya diserahkan bersamaan dengan borang/formulir pendaftaran yudisium dan
wisuda.
12. Publikasi cetakan asli (hard copy) menggunakan kertas kuarto (letter) 80 gram. Penjilidan cetakan cover depan
menggunakan plastik transparansi dan cover belakang karton biru, cukup dibuat 1 (satu) rangkap.
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