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PEDOMAN PROGRAM BANTUAN  

PUBLIKASI BAGI MAHASISWA UNISNU JEPARA 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu cara menuju sukses, dimana dalam prosesnya 

terdapat solusi dari suatu masalah yang akan dihadapi seorang Mahasiswa. Kemampuan 

berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang 

berguna untuk pemecahan masalah. Berpikir dalam berpikir kritis merupakan kewajiban 

untuk menyelesaikan suatu masalah, mengambil keputusan, menganalisis asumsi. 

Berkaitan dengan hal tersebut, berpikir kreatif dan inovatif merupakan sesuatu yang wajib 

dimiliki oleh seorang mahasiswa. Kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif sangat 

diperlukan, hal ini dikarenakan kehidupan di era globalisasi ini, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan kondisi yang cepat berubah, 

ketidakpastian, dan persaingan yang kompetitif.  

Bersamaan dengan hal ini maka LPPM Unisnu Jepara bermaksud mengadakan 

program Bantuan Publikasi Artikel Mahsiswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran sesuai standar penulisan jurnal 

ilmiah. Dengan kegiatan ini diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa kepada 

keterampilan atau kemahiran menulis. Mahasiswa diharapkan mampu menguraikan suatu 

permasalahan sehingga mendorong perlunya usaha penyelesaian atau pencarian solusi 

dengan tujuan tertentu. Di samping itu, disertai dengan kemampuan menguraikan 

landasan teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta ketajaman 

pembahasan dan menganalisis hasil yang telah dilakukan. 

Program Bantuan Publikasi Artikel Mahasiswa yang dicanangkan oleh LPPM ini 

merupakan wahana mahasiswa dalam berlatih menuliskan ide-ide kreatif sebagai respon 

intelektual atas persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Ide tersebut 

seyogyanya unik, kreatif dan bermanfaat sehingga idealisasi kampus sebagai pusat solusi 

dapat menjadi kenyataan. Sebagai intelektual muda, mahasiswa umumnya cenderung 

pandai mengungkapkan fakta-fakta sosial, namun melalui program ini, level nalar 

mahasiswa tidak hanya dituntut sampai sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus 

mampu memberi atau menawarkan solusi. Dampak lain yang ingin dicapai melalui 

program ini ialah adanya diseminasi hasil kegiatan peserta yang mampu memberikan 

konstribusi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi atau manfaat lain bagi masyarakat. 



 

 
  

LPPM UNISNU JEPARA 4 

 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Maksud  

Program Bantuan Publikasi Artikel Mahasiswa bermaksud untuk :  

a. Mahasiswa mampi mewujudkan kreativitas dan inovasi dalam bentuk Artikel Ilmiah  

b. Mahasiswa mampu menguraikan atau mendeskripsikan permasalahan yang akan di teliti 

sesuai dengan bidang ilmu  yang dimiliki atau multidisiplin ilmu. 

c. Mahasiswa mampu menghasilkan Artilel Ilmiah atas permasalahan yang diteliti. 

d. Mahasiswa mampu mempublikasikan hasil penelitiannya yang telah dilaksanakan.  

2. Tujuan  

Program Bantuan Publikasi Artikel Mahasiswa bertujuan untuk 

a. Menumbuhkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam bidang kepenulisan artikel 

Ilmiah 

b. Memberikan konstribusi terhadap kemajuan ilmu dan teknologi atau manfaat lain bagi 

masyarakat. 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan pemikiran sesuai standar 

penulisan jurnal ilmiah. 

d. Mendrorong Mahasiswa untuk gemar melaksanakan penelitian. 

e. Meningkatkan publikasi Ilmiah hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.  

 

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN PENULISAN  
 

1. Persyaratan Administratif 
 

a. Peserta adalah mahasiswa UNISNU dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Mahasiswa UNISNU Aktif  

2) Mahasiswa Lulus Tahun 2021 

3) Mahasiswa Lulus Tahun 2020 

4) Mahasiswa Lulus Bulan Oktober 2019 

b. Peserta terdiri dari individual atau kelompok, Untuk kelompok minimal 2 orang dan 

maksimal 4 orang, untuk mahasiswa dapat berasal dari program studi yang berbeda tetapi 

masih dalam perguruan tinggi yang sama. 

c. Mahasiswa wajib menjadi penulis pertama dan atau Dosen sebagai penulis ke dua  

d. Karya yang dikirimkan adalah karya asli (original) mahasiswa yang belum pernah 

dipublikasikan serta belum pernah menjadi finalis dan juara pada event tertentu.  

e. Lolos Cek Plagiat dari aplikasi plagirsmcheckerx dengan setting 3 kata pencocokan 

(three words match length) dan maksimal kemiripan 30%. Pengecekan plagiat dilakukan 
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oleh LPPM. 

f. Dipublikasikan di jurnal Nasional yang ber-ISSN 

2. Persyaratan Penulisan 
 

Sesuai template Jurnal yang dituju 
 

D. SIFAT DAN ISI TULISAN 
 

Sifat dan isi karya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
 

1. Original 
 

Karya bersifat asli (bukan jiplakan) dan belum pernah dipublikasikan. 
 

2. Kritis 
 

Karya berisi telaah kritis terhadap suatu permasalahan dan isu  mutakhir  atau 

aktual yang didukung oleh argumentasi ilmiah.  

3. Kreatif, Inovatif, dan Aplikatif 
 

a. Karya berisi gagasan atau ide kreatif dan inovatif yang menawarkan solusi 

atau mengantisipasi suatu permasalahan yang telah, sedang atau diduga 

berkembang di masyarakat yang merupakan hasil  pemikiran terbuka atau 

divergen. 

b. Solusi yang dikemukakan hendaknya memiliki landasan teori yang jelas dan 

realistis untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. 

4. Logis dan Sistematis 
 

a. Tiap langkah penulisan karya dirancang dengan sistematika yang jelas dan 

runtut. 

b. Tulisan didukung oleh data atau informasi terpercaya dan  dapat 

dipertanggungjawabkan atau dibuktikan kebenarannya. 

c. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan atau hasil pengamatan atau 

interview, dan hasil eksperimental. 

d. Materi karya tulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni 

para mahasiswa. 

e. Materi Artikel Ilmiah 

Materi yang ditulis tidak harus sejalan dengan bidang ilmu yang sedang ditekuni 

penulis/mahasiswa. Kesempatan ini diberikan kepada mahasiswa yang memiliki 

ide kreatif dan mampu menuangkannya dalam bentuk tulisan, walaupun yang 

bersangkutan tidak sedang belajar secara formal di bidang tersebut. Materi karya 

tulis merupakan isu mutakhir atau aktual. 
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E. GAMBARAN PROGRAM  

 Gambaran Program Bantuan Publikasi Artikel Mahasiswa dari awal hingga akhir 

kegiatan dijelaskan secara berurutan berikut ini : 

1. Mahasiswa yang berminat mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan program 

2. Mahasiswa Menyiapkan artikel (Bisa dari konversi skripsi, hasil penelitian, hasil 

pengamatan, Artikel Tugas Kuliah, dan hasil Eksperimen)  yang belum pernah 

dipublikasikan. 

3. Mahasiswa mengikuti rangkaian kegiatan (Sosialisasi dan pembekalan oleh TIM LPPM) 

4. TIM LPPM akan memfasilitasi mahasiswa dalam konsultasi artikel, untuk jadwal 

konsultasi menyusul.  

5. Mahasiswa melakukan Submit Artikel ke jurnal yang ditujuh. Pada sesi ini mahasiswa 

diberikan kebebesan untuk mengirimkan artikelnya ke jurnal yang ber-ISSN.  

6. Tim LPPM akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai progres perkembangan 

artikel mahasiswa yang di Submit ke jurnal.  

7. Tim LPPM memberikan publication fee at coast, anggaranya sesusai di poin I. 

8. Mahasiswa melakukan proses revisi jika pihak jurnal yang dituju memberikan review 

terhadap artikel yang dikirim (Jika ada).   

9. Mahasiswa memberikan laporan mengenai Publikasi artikel (Mahasiswa menyerahkan 

bukti LOA/Accepted/Surat dari Chief Editor/Publish Online dari Jurnal yang dituju). 

10. TIM LPPM memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berhasil mempublish 

artikel di jurnal ber-ISSN.  

 

F. WAKTU PELAKSANAAN  

Adapaun timeline kegiatan Program bantuan Publikasi Artikel Mahasiswa sebagai berikut : 

No Kegiatan Tanggal 

1 Pengumuman dan pendaftaran  1 Mei-31 Mei 2021 

2 Sosialiasi Kaprodi  25 Mei 2021 

3 Sosialiasi Mahasiswa  27 Mei 2021 

4 Pembekalan dan Bimbingan 

Mahasiswa  
1 Juni-30 Juni 2021 

5 Proses Submit Artikel Mahasiswa  1 Juni-31 Juli 2021 

6 Pelaporan Publikasi Mahasiswa dan 1-30 Agustus 2021 
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Penghargaan. 

(Mahasiswa menyerahkan bukti 

LOA/Accepted/Surat dari Chief 

Editor/Publish Online dari Jurnal yang 

dituju) 

 

 

 

G. CONTOH FORMAT  PENULISAN/PENGETIKAN 
 

Struktur penulisan karya tulis ilmiah terdiri dari komponen berikut 
 

I. JUDUL 
 

II. NAMA PENULIS (termasuk alamat/nama institusi) 
 

III. ABSTRAK  (Latar  Belakang,  Tujuan,  Metode,  Hasil,  Kesimpulan,  Kata 

Kunci) 

IV. PENDAHULUAN  (Persoalan  yang  mendasari  pelaksanaan,  Uraian  dasar- 

dasar keilmuan yang mendukung, Kemutakhiran substansi pekerjaan) 

V. TUJUAN (Menemukan teknik/konsep/metode sebagai jawab atas persoalan) 
 

VI. METODE (Kesesuaian dengan Persoalan yang akan diselesaikan, 

Pengembangan metode baru, Penggunaan metode yang sudah ada) 

VII. HASIL DAN PEMBAHASAN (Kumpulan dan kejelasan penampilan data, 

Proses/teknik pengolahan data, Ketajaman analisis dan sintesis data, 

Perbandingan hasil dengan hipotesis atau hasil sejenis sebelumnya) 

VIII. KESIMPULAN (Tingkat ketercapaian hasil dengan tujuan) 
 

IX. DAFTAR PUSTAKA  

 

Penjelasan Struktur penulisan :  
 
 

JUDUL  Judul tulisan hendaknya menggambarkan isi pokok tulisan secara ringkas 

dan jelas. 

NAMA PENULIS Nama-nama penulis dituliskan tepat dibawah judul, disertai dengan alamat, 

institusi penulis, serta catatan kaki untuk penulis korespondensi 

ABSTRAK Abstrak berisi tidak lebih dari 250 kata dan merupakan intisari seluruh 

tulisan yang meliputi: latar belakang, tujuan, metode, hasil dan kesimpulan. 

Di bawah abstrak disertakan 3-5 kata kunci (key words. Abstrak ditulis 

dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. 
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PENDAHULUAN Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan 

fenomena mengenai topik yang diangkat. Latar belakang, rumusan, tujuan 

dari kegiatan (penelitian, pengabdiab, atau yang lainnya) serta manfaat 

untuk waktu yang akan datang ditunjukkan dalam pendahuluan.  

Dengan merujuk dari berbagai sumber pustaka, pandangan singkat dari 

para penulis/peneliti lain yang pernah melakukan pembahasan topik terkait 

dapat dikemukakan di sini untuk menerangkan kemutakhiran substansi 

pekerjaan. 

METODE Secara umum, metode berisi tentang bagaimana observasi observasi, bahan 

dan alat yang digunakan, metode untuk memperoleh data/informasi, serta 

 

 cara pengolahan data dan analisis yang dilakukan. Metode harus dijelaskan 

secara lengkap agar peneliti lain dapat melakukan uji coba ulang. Acuan 

(referensi) diberikan pada metode yang kurang dikenal. 

Judul dari bab ini untuk kegiatan penelitian dapat diganti dengan 

Metode Penelitian atau Bahan dan Metode, namun dapat diberi judul lain 

bergantung pada kegiatan dan metodologi yang telah dilakukan sehingga 

penulis diberi kebebasan untuk memberi judul lain seperti Pendekatan 

Teoritik atau Konsideran Percobaan. 

HASIL DAN 

PEMBAHASAN  

Bagian ini menjelaskan tentang apa saja yang diperoleh dari observasi. 

Data dapat diringkas dalam bentuk tabel dan gambar. Tidak ada spekulasi 

dan interpretasi dalam bagian ini, yang ada hanya fakta. Umumnya berisi 

uraian observasi yang telah dilakukan, terutama dalam konteks yang 

berhubungan dengan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain. 

Interpretasi dan ketajaman analisis dari penulis terhadap hasil yang 

diperoleh dikemukakan di sini, termasuk pembahasan tentang pertanyaan-

pertanyaan yang timbul dari hasil observasi serta dugaan ilmiah yang dapat 

bermanfaat untuk kelanjutan bagi penelitian mendatang. Pemecahan 

masalah yang berhasil dilakukan, perbedaan dan persamaan dari hasil 

pengamatan terhadap informasi yang ditemukan dalam berbagai pustaka 

(penelitian terdahulu) perlu mendapatkan catatan disini. 

Hasil dan pembahasan hendaknya menjadi satu kesatuan, dan tidak 

dipisah menjadi sub-bab sendiri. 
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KESIMPULAN Kesimpulan merupakan bagian akhir tulisan yang membawa pembaca 

keluar dari pembahasan. Secara umum kesimpulan menunjukkan jawaban 

atas tujuan yang telah dikemukakan dalam pendahuluan 

UCAPAN 

TERIMAKASIH 

Apabila memang ada pihak yang telah membantu dalam kegiatan yang 

dilakukan, maka ucapan terima kasih dapat disampaikan di sini. 

DAFTAR PUSTAKA Daftar pustaka berisi informasi tentang sumber pustaka yang telah 

dirujuk dalam tubuh tulisan. Untuk setiap pustaka yang dirujuk dalam 

naskah harus muncul dalam daftar pustaka, begitu juga sebaliknya setiap 

pustaka yang muncul dalam daftar pustaka harus pernah dirujuk dalam 

tubuh tulisan. 

Format perujukan pustaka mengikuti Hardvard style. 

 
H. PENDAFTARAN 
 

Waktu Pendaftaran : Tanggal 21 – 31 Mei 2021 

Pendaftaran dalam program ini dapat dilakukan denga cara melalui Link berkut  : 

http://bit.ly/PublikasiArtikelMahasiswa 

 

I. PENGHARGAAN 

1. Insentif Publikasi Mahasiswa sebesar Rp300.000,++  

2. Publication Fee (Jika ada)  :  

Jurnal SINTA 1 dan 2  : Rp1.500.000 

Jurnal SINTA 3 dan 4  : Rp850.000 

Jurnal SINTA 5 dan 6 : Rp250.000. 

Jurnal ISSN    : Rp250.000. 

3. Sertifikat penghargaan Rektor  

J. SYARAT PENGAJUAN PENDANAAN 

1. Mengisi Form Pengajuan Pendaaan (lampiran 1). 

2. Melampirkan fotocopy KTM. 

3. Melampirkan artikel yang telah publish 

4. Melampirkan screenshoot bukti submit dan review 

5. Melampirkan hasil cek Plagiarisme dengan aplikasi plagirsmcheckerx (maksimal 

kemiripan 30%). 

6. Melampirkan LOA/Accepted/Surat dari Chief Editor/Publish Online dari Jurnal yang dituju. 

7. Melampirkan bukti pembayaran ke jurnal (bila ada). 

http://bit.ly/PublikasiArtikelMahasiswa
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K. INFORMASI LEBIH LANJUT  

Kontak person :  

� Co.Universitas : Husni Mubarok (wa.me/6285701957769) 

� Co. FTIK,FSH, FDK : Shahnaz Suraya (wa.me/6281327348290) 

� Co. FEB : Hesti Nuraeni (wa.me/6282243614738) 

� Co. FST : Muhammad Nur Kholis (wa.me/6285876671300) 
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Lampiran 1 

Form Pengajuan Penadanaan 

 

Identitas Penulis (Mahasiswa)  : 

Nama : 

NIM : 

Prodi : 

 

Identitas Pembimbing (Dosen) :  

Nama  : 

NIDN : 

Prodi : 

 

Identitas Artikel   : 

1. Judul Artikel  : 

2. Nama Jurnal  : 

3. Edisi / halaman : 

4. ISSN / E-ISSN : 

5. Link / url website : 

6. Penerbit  : 

7. Bulan & tahun terbit : 

8. Tingkat Jurnal * 

1) Diluar SINTA (Tidak Terakreditasi) 

2) SINTA 1 atau 2 

3) SINTA 3 atau 4 

4) SINTA 5 atau 6 

9. Melampirkan Jurnal dan List Fotokopi Lampiran: 

1) Melampirkan fotocopy KTM. 

2) Melampirkan artikel yang telah publish 

3) Melampirkan screenshoot bukti submit dan review 

4) Melampirkan hasil cek Plagiarisme dengan aplikasi plagirsmcheckerx (maksimal 

kemiripan 30%). 

5) Melampirkan LOA/Accepted/Surat dari Chief Editor/Publish Online dari Jurnal yang 

dituju. 

6) Melampirkan bukti pembayaran ke jurnal (bila ada). 

 

Tanggal : 

Penerima      Mahasiswa 

 

 

 

(………………………………………)  (………………………………………..) 


