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TENTANG
REVISI KEWAJIBAN PUBLIKASI BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
(S2) DAN PROGRAM SARJANA (S1)
DI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN

Kepada Yth:
1. Ketua Program Studi S2 Keuangan Syariah
2. Ketua Program Studi S1 Akuntansi
3. Ketua Program Studi S1 Manajemen
4. Ketua Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual
5. Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi
6. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika
7. Ketua Program Studi S1 Arsitektur
8. Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
di Tempat
1. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun
2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Memperhatikan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 32
Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Peraturan Badan
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017;
3. Memperhatikan kinerja hasil publikasi mahasiswa, baik di lingkungan mahasiswa
Program Sarjana dan Program Pascasarjana, maka dipandang perlu mewajibkan pada
seluruh mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana untuk mempublikasi hasil
penelitian skripsi dan tesisnya ke dalam jurnal ilmiah.
Adapun ketentuan publikasi bagi seluruh mahasiswa adalah sebagai berikut:
1. Program Pascasarjana (S2 Keuangan Syariah)
a. Artikel ilmiah yang merupakan bagian atau seluruh isi dari penelitian tesis;
b. Artikel ilmiah merupakan syarat mengikuti ujian/sidang tesis;
c. Mahasiswa harus sudah memenuhi syarat minimum publikasi atas sebagian atau
seluruh isi tesisnya sebagai penulis pertama dengan dosen pembimbing sebagai
penulis korespondensi pada jurnal ilmiah nasional dengan ketentuan:
1) Publikasi artikel pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi Kemristekdikti
Minimal SINTA Peringkat 3-4 dengan status telah dikirim (submitted) yang
dibuktikan oleh tayangan layar (screen shoot) yang tercetak (printed); atau

2) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN dan peer reviewed
yang diterbitkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan namum belum
terakreditasi dengan status diterima untuk diterbitkan (accepted for publication)
yang dibuktikan oleh tayangan layar (screen shoot) yang tercetak (printed);
atau
3) Publikasi artikel ilmiah pada Prosiding Seminar Ilmiah (call paper) bertaraf
nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi yang
bekerja sama dengan asosiasi nasional dan/atau internasional dengan status artikel
telah dipresentasikan secara oral oleh mahasiswa yang bersangkutan dan telah
diterima untuk dipublikasikan, dan/atau telah dipublikasi dalam bentuk prosiding,
dibuktikan oleh salinan (copy) sertifikat sebagai penyaji makalah.
d. Bagi mahasiswa internasional diharuskan publikasi artikelnya ditulis dalam Bahasa
Inggris
2. Program Sarjana (S1)
a. Artikel ilmiah yang merupakan bagian atau seluruh isi dari penelitian skripsi;
b. Artikel ilmiah merupakan syarat mengikuti ujian/sidang skripsi;
c. Mahasiswa harus sudah memenuhi syarat minimum publikasi atas sebagian atau
seluruh isi skripsinya sebagai penulis pertama dengan dosen pembimbing sebagai
penulis korespondensi pada jurnal ilmiah nasional dengan ketentuan:
1) Publikasi artikel pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi Kemristekdikti
dengan status akreditasi SINTA Peringkat 5-6 dengan status telah dikirim
(submitted) yang dibuktikan oleh tayangan layar (screen shoot) yang tercetak
(printed); atau
2) Publikasi artikel ilmiah pada jurnal ilmiah nasional ber-ISSN dan peer reviewed
yang diterbitkan oleh Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan namum belum
terakreditasi dengan status diterima untuk diterbitkan (accepted for publication);
atau
3) Publikasi artikel ilmiah pada Prosiding Seminar Ilmiah (call paper) bertaraf
nasional yang diselenggarakan oleh lembaga bereputasi yang bekerja sama
dengan asosiasi nasional dengan status artikel telah dipresentasikan secara oral
oleh mahasiswa yang bersangkutan dan telah dipublikasi dalam prosiding seminar
tersebut; dibuktikan oleh salinan (copy) sertifikat sebagai penyaji makalah.
e. Bagi mahasiswa internasional diharuskan publikasi artikelnya ditulis dalam Bahasa
Inggris
Seluruh ketentuan ini mulai diberlakukan pada 13 Januari 2020.
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