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Hal : Alternatif Pengganti Tugas Akhir dan Skripsi 

Yth. 
1. Dekan Fakultas Teknik 

2. Para Wakil Dekan FT 

3. Para Ketua Jurusan FT 
Universitas Negeri Malang 

Merujuk pada Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Malang (UM) tertanggal 27 Maret 2020 

Nomor 27.3.3/UN32/TU12020 tentang Perpanjangan Masa Pencegahan Penyebaran Virus 

Corona (Covid-19) di lingkungan UM, Surat Edaran Wakil Rektor 1 UM tertanggal 6 April 
2020 Nomor 6.4.14/IJN32.I/DT/2020 tentang Perpanjangan Masa Studi dan Alternatif 
Pengganti Tugas Akhir dan Skripsi, dan Pedoman Pendidikan 2018-2019 Pasal 72-77, maka 
perlu dikeluarkan Kriteria Teknis terkait dengan rekognisi publikasi yang berupa artikel yang 
diterbitkan padajurnal nasional atau internasional. 

Oleh karena itu, untuk mempermudah implementasi rekognisi publikasi. perlu disusun kriteria 
dan prosedur yang terkait dengan hal tersebut. Hal-hal yang tercantum dalam lampiran surat mi, 
merupakan penjabaran kriteria untuk menjadi pedoman dalam melakukan rekognisi publikasi. 
Penentuan hasil rekognisi publikasi akan dilakukan melalui mekanisme tersendiri dengan 
melibatkan Tim Rekognisi dan unsur Jurusan terkait dan Pusat Publikasi di Fakultas teknik. 

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. 

Tembusan: 
Kepala Subbagian Akademik FT 
Universitas Negeri Malang 
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KRITERIA TEKNIS 
REKOGNISI PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL 

Jurnal Tujuan: 
1. Jurnal internasional/Jurnal nasional tidak termasuk predatory journal/hijacked journal. 
2. Jurnal internasional/Jurnal nasional tidak diterbitkan oleh predatory publisher/hijacked publisher. 
3. Jurnal internasional/jurnal nasional memiliki ISSN online danlatau ISSN cetak. 
4. Jurnal internasional/Jurnal nasional dapat ditelusuri/diakses secara online. 
5. Jurnal internasional memiliki sebaran Editor yang mencerminkan internasional. 
6. Jurnal nasional memiliki sebaran Editor yang mencerminkan nasional. 
7. Jurnal internasional terindeks pada lembaga pengindeks internasional dan/atau memiliki quartile 

1 (Qi) sampai Quartile 4 (Q4) 
8. Jurnal nasional terindeks pada pengindek nasional Sinta, dengan kategori Sinta 1 (Si) sampai 

Sinta 3 (S3). 
9. Jurnal internasional/Jurnal nasional masih dalam kurunlrentang waktu terindeks pada lembaga 

pengindeks tersebut pada saat artikel diterbitkan. 
10. Jurnai internasionai/Jurnal nasional relevan dengan Program Studi. 

Artikel Jurna1: 
I. Artikel ditulis pada rentang/kurun waktu mengerjakan skripsi/tugas akhir (dan telah memprogram 

matakuliah skripsi/tugas akhir), bukan artikel hash dan laporan tugas; laporan praktik; laporan 
magang; atau sejenisnya. 

2. Artikel ditulis dengan bersumber pada hasil kajian/analisis penelitian sendiri (data primer), hasil 
penelusuran pustaka (data sekunder), atau hasil review. 

3. Artikel ditulis dengan menggunakan bahasa yang diakui PBB atau Bahasa Indonesia. 
4. Artikel ditulis dengan panjang antara 3000-5000 kata untuk artikel bersumber data primer dan 

sekunder, atau dengan panjang 6000-8000 kata untuk jenis artikel review. 
5. Artikel ditulis mengikuti bentuk artikel ilmiah, atau sesuai jurnal yang dituju untuk publikasi. 
6. Artikel ditulis dengan kebaruan rujukan primer yang terkait, minimal 10 buah terbitan terbaru 

jurnal untuk artikel hasil penelitian, atau minimal 25 buah terbitan terbaru jurnal untuk jenis 
artikel review. 

7. Artikel ditulis dengan 80% rujukan terbaru bersumber dan terbitan artikel, dan/atau terbitan 
jurnal dalam 10 tahun terakhir. 

8. Artikel ditulis dengan tingkat kemiripan maksimal 20%, dengan diuji menggunakan tool uji 
kemiripan (Similarity checker/plagiarism checker), seperti iThenticate, Turnitirn, atau sejenis 
yang terpercaya. 

9. Artikel ditulis dengan sebagian danlatau seluruh isi didalamnya menjadi tanggung jawab 
mahasiswa dan pembimbing. 

10. Artikel ditulis rnelalui proses pembimbingan artikel dengan semua dosen pembimbing minimal 
5x proses pembimbingan. 

11. Artikel ditulis dengan Penulis Pertama adalah Mahasiswa dengan mencantumkan afiliasi: 
Program Studi, Jurusan. Fakultas, Universitas, email resmi mahasiswa. 

12. Artikel ditulis dengan meneantumkari semua Dosen Pembimbing, serta afiliasi dan email-nya. 
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Submit dan Biaya: 
1. Submit artikel dilakukan dalam rentang proses pengerjaan skripsi/tugas akhir, bukan pada saat 

belurn/tidak memprogram matakuliah skripsiltugas akhir. 
2. Submit artikel dilakukan dengan pembiayaan tidak menjadi beban keuangan Program Studi, 

Jurusan, atau Fakultas. 
3. Submit artikel ditujukan pada jurnal yang telah direkomendasikanldisetujui oleh dosen 

pembimbing. 
4. Submit artikel disetujui oleh semua dosen pembimbing. dengan konsekuensi pembiayaan yang 

telah disepakati. 

Pengajuan Rekognisi: 
1. Mendaftar dan mengisi Form Rekognisi Artikel Jurnal. 
2. Melengkapi dokumen/lampi ran publikasi artikel j urnal, sepert I artikel terbit/accepted, 

koresponesi, cover jurnal, editor, links, dan lainnya. 
3. Menyerahkan dokumen Rekognisi Artikel Jurnal ke Fakultas Teknik/Pusat Publikasi Fakultas 

Teknik. 

Sistematika Artikel (boleh mengikuti template jurnal tujuan): 
1. Judul (judul artikel, judul bagian, dan subbagian) hanis singkat, jelas, dan mencerminkan pokok 

masalah, serta mencerminkan materi yang dibahas dalam skripsi/tugas akhir. 
2. Abstak ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak memuat ilustrasi masalah, 

uraian singkat tujuan, metode/proses yang digunakan, pembahasan singkat hash, dan ringkasan 
singkat semua hasil/simpulan singkat. Abstrak ditulis dalam satu paragraf dan tanpa pustaka 
acuan. Panjang abstrak sekitar 100-200 kata dan berjarak satu spasi. 

3. Pendahuluan (tanpa subbab) memuat (1) latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan topik, 
menjelaskan fenomena permasalahan aktual yang diteliti, dan memaparkan hasil penelitian terkait 
yang pernah dilakukan sendiri atau orang lain: (2) masalah penelitian, (3) tujuan penelitian. dan 
(4) manfaat penelitian. Semua sumber rujukan atau kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka. 

4. Bab teori terkait dan metode disajikan secara subbab, yakni (1) kajian pustaka yang memaparkan 
tentang penggunaan teori dalam memecahkan masalah. dan (2) metodologi yang berisi macam 
atau sifat penelitian, sumber data, data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, 
prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data. 

5. Bab hasi! dan pembahasan disajikan dalam bentuk subbab-subbab. Tabel, grafik, diagram, 
gambar, dan/atau foto (jika ada) diberi nomor, judul, dan ditulis pada alas tabel (atau yang 
lainnya) tersebut. Data tersebut harus jelas terbaca dan dapat dicetak dengan baik. Hindari 
pencantuman data yang lebih dan satu halaman. 

6. Simpulan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Simpulan bukan ningkasan dan 
bukan pula tulisan ulang dan pembahasan. Simpulan dapat menyertakan saran penelitian. 

7. Daftar pustaka yang diacu hendaknya berasal dan hasil-hasil penelitian, gagasan, teori/konsep 
yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah, baik cetak maupun elektronik. Jumlah pustaka sesual 
dengan semua sumber yang diacu atau dikutip dalam artikel. Kualitas pustaka acuan ditentukan 
oleh perbandingan antara kadar sumber primer dan kemutakhinan bahan yang diacu dengan 
melihat proporsi terbitan sepuluh tahun terakhin. Penulisan daftar pustaka menggunakan referensi 
manager (Mendeley, EndNote,dll) dengan gaya penulisan standan IEEE. 



Ha.il Rckogni 

Think Fcrima 

Pcniitpnn Dciii Matrri 
dan Pcngctjnan 

Pcnclithm SkripifTi 

kcjcctcd 
Artikci )urntil NisionaL 

IfltCitbiuthIl 
Accptcd 

Prosca Pcrnbiinbuitpn 
SkiipiT, 

Rcki,mcndwi Submit 
Jumat 

PcTictiipiu RrkL,,ni%i 

Tim Rckonisi 

UJIAN I3lA.SA 

Pcndaiataran 
RckuL'uli F'uhlika'i 

Pciiiapan Dokumcn 
Rckoniii Jurnil 

Ptr,ai Publikasi 
Akakrnik 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGER! MALANG (UM) 

FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Semarang 5, Malang 65145, Jawa Timur 

lelp (0341) 551312 psw. 295/29610341-565307 
Laman: www.ft.um.ac,id 

Prosedur Rekognisi: 

Mahasiswa nbimbhig/ 
Penguji 

   

I Li,i K n ci Lu 

LULUS LJIAN 

Peinbuaum Lnpuntn 
Penclitian MaTii 

Arlikel. Pengunaam 
Bcs Lab dan 

Faxjurgan lain. 
Pinilihan Aktilitns 

SKPI dan Penginuan 
Yudsium 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSJTAS NEGERI MALANG (UM) 

FAKULTAS TEKNIK 
Jalan Semarang 5. Malang 65145, Jawa Timur 

Telp (0341) 551312 psw. 295/296 0341-565307 
Laman: www.ftuni.ac.jd 

Laporan Penelitian (terkait penelitian dengan artikel): 
1. Sampul (1 lembar) 

Judul sesuai judul artikel 
- Author (mahasiswa dan pembimbing) 
- Identitasjurna1 (namajurnal, ISSN, volume, nomor, halaman terbit) 
- Logo UM 
- Identitas Fakultas, Jurusan, Prodi 
- Bulan, Tahun 

2. Penesahan dan Daftar isi (Maksimal 3 lembar) 
- Pengesahan (mahasiswa, pembimbing, kajur, dekan) 
- Memuat headline judul bab dan sub bab 

3. Pendahuluan (maksimal 3 lembar) 
Memuat deskripsi singkat tatar belakang yang terkait dengan state of the art penelitian dan 
kajian riset terkini yang terkait Iainnya, tujuan penelitian dan manfaat, dan metode 
penyelesaian. 

4. Kajian Teori (maksimal 10 lembar) 
- Memuat kajian teori atau riset terkini yang terkait langsung dengan materi penelitian yang 

disajikan dalam artikel. 
5. Metode (maksimal 5 lembar) 

Memuat deskripsi cara, tahapan, atau prosedur untuk menyelesaikan masalah yang terkait 
langsung dengan problem yang disajikan dalam artikel. 

6. Hasil (Maksimal 15 lembar) 
Memuat sajian hasil detil penelitian yang terkait langsung dengan problem yang disajikan 
dalam artikel. Penyajian detil dapat diberikan dalam bentuk grafik, gambar, tabel, uraian, atau 
cara lain yang memperjelas detil basil penelitian dalam artikel. 

7. Penutup dan Ucapan Terima Kasih (1 lembar) 
- Memuat deskripsi terkait dengan kesimpulanlringkasan dan hasil penelitian dan rekomendasi 

untuk penelitian berikutnya. 
- Memuat ucapan terima kasih kepada pemberi grant penelitian atau yang terkait proses 

penelitian. 
8. Daftar Pustaka (Maksimal 3 lembar) 

- Memuat semua referensi yang digunakan dalam artikel dan penyusunan laporan penelitian. 
9. Lampiran (artikel terbit) 

- Memuat cover jurnal, editor board, dan artikel yang terbit padajurnal. 

Malang, 7 April 2020 

c7
akultas Teknik 

Afandi, Ph.D - 
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FORMULIR REKOGNISI 
PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL 

Identitas 

Nama 

NIM 

PRODI 

JURUSAN 

Email 

Telpon!HP 

Pembimbing I 

Pembimbing 2 

Institusi Penerbit 

Nama 

Lokasi 

Link 

Akreditasi 1. A 2. B 3. C <<Iingkari yang sesuai 

Status : 1. PTS 2. PTN 3. Profesi <<lingkari yang sesuai 

Jurnal 

Nama 

ISSN 

Kategori : 1. Nasional 2. Internasional <<Iingkari yang sesual 

Akreditasi 

Indeks 

Durasi Terbitan 

Link 

Ketua 

Kontak 
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Artikel Terbit Jurnal 

Judul 

Author 

Korespondensi 

Edisi!Vol Terbit 

Tanggal terbit 

DOI 

Link 

Malang,  

Pemohon, 
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