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Bismillahirrahmanirrahim
Direktur Direktorat Program Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Malan g

: a. Bahwa Direktorat Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Malang sebagai salah satu unit pelaksana
progftrm pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang
memiliki tanggung jawab memfasilitasi lahirnya karya akademik
mahasiswa yang memeroleh pengakuan secara nasional dan
intemasional;

b. Bahwa dengan berlakunya kurikulum Direktorat Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang yang di
antaranya terdapat ketentuan yang mewajibkan mahasiswa
menyusun karya ilmiah yang disajikan pada forum seminar dan
memublikasikannya di Jumal Ilmiah Nasional dan Jumal Ilmiah
Internasional maka dipandang perlu suatu standarisasi dan
penilaian terhadap karya tulis mahasiswa yang dituangkan dalam
Surat Keputusan Direktur Direktorat Program Pascasarj ana;

c. Bahwa Surat Keputusan Direktur Direktorat Program
Pascasarjana tentang standarisasi dan penilaian terhadap karya
fulis mahasiswa merupakan ketentuan yang harus dipenuhi
sebagai persyaratan kelulusan bagi mahasiswa Direktorat
Program Pascasarj ana Universitas Muhammadiyah Malang;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Direktorat
Program Pascasarj ana Universitas Muhammadiyah Malang.

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi;
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5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Ta}:r.n 20ll
tentang Terbitan Berkala Ilmiah;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor 49/DIKTI/Kepl2Oll tentang
Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala llmiah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahtn 2012
tentang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
9. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor l52lElTl20I2 tentang Publikasi

Karya Ilmiah tertanggal 27 Januaf20l2;
l0.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

1 l.Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor:
20 Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik;

I 2. Keputusan Direktur Direktorat Program Pascasarj ana Universitas
Muhammadiyah Malang Nomor : E.7 .a|737lPPs-UMM NlU20l4
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Direktorat
Program Pascasarjana

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Direktorat Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Malangpada 8-9 Januari 2015

Menetapkan

MEMUTUSKAI\I

STANDARISASI DAN PENILAIAN MATA KULIAH
KARYA TULIS ILMIAH DAN SEMINAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l
Pengertian Umum

(1) Direktorat Program Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Malang selanjutnya disingkat DPPs UMM adalah unit pelaksana pendidikan yang
menyelenggarakan progftrm pendidikan tingkat magister dan doktor.

(2) Standarisasi karya tulis ilmiah adalah penetapan acuan dan prosedur minimal
penulisan karya tulis ilmiah mahasiswa.

(3) Penilaian adalah pemberian nilai terhadap mata kuliah karya tulis ilmiah berdasarkan

acuan yang ditetapkan oleh DPPs sebagai ukuran keberhasilan mahasiswa dalam
menyelesaikan mata kuliah Seminar dan Karya Tulis Ilmiah.
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(4) Karya tulis ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa yang disusun dalam

bentuk tertulis, baik yang disajikan pada forum ilmiah maupun diterbitkan pada jumal

ilmiah.
(5) Jumal Ilmiah Nasional merupakan terbitan ilmiah berkala yang memiliki Nomor Seri

Standar Nasional atau International Standard Serial Number (ISSN) dan dapat diakses

secara online.
(6) Jumal Ilmiah Nasional Terakreditasi adalah terbitan ilmiah berkala yang

terakreditasi Direktorat Jendrral Pendidikan Tinggi (Dirjen DiktiJ atau Lembaga

llmu pengetahuan Indonesia (LIPIJ.

(7) Jumal Ilmiah Intemasional merupakan terbitan ilmiah yang menggunakan bahasa

intemasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan terindeks yang

memenuhi syarat sebagai jumal ilmiah intemasional.

(8) Forum ilmiah nasional adalah forum ilmiah yang diselenggarakan oleh suatu

perguruan tinggi, asosiasi ilmiah atau lembaga lain yang berkompeten yang
melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

(9) Seminar Intemasional adalah forum ilmiah yang menggunakan bahasa intemasional
sebagaimana ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang melibatkan para

sumber dan peserta setidaknya dari 5 (lima) negara.

(10) Plagiasi adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau

mencoba memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau

seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahny4
tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

(11) Fabrikasi adalah tindakan mengarang atau membuat-buat data atau rujukan untuk
mendukung argunen.

(12) Falsifikasi adalah tindakan memanipulasi data agar sesuai dan dapat mendukung
kesimpulan kajian atau penelitian.

(13) Prosiding adalah publikasi makalah dari forum ilmiah nasional atau intemasional
yang memperol eh International Standard Book Number (ISBN) atau International
Standard Serial Nzzber (ISSN).

(14) Penasihat akademik adalah dosen DPPs UMM yang membimbing mahasiswa menulis
karya tulis ilmiah.

(15) Dosen adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi
keilmuan sebagai pengampu mata kuliah.

(16) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang magister dan doktor yang terdaftar di
DPPSUMM.
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BAB II
KEDUDUKAN DAN LEVEL SEMINAR DAN KARYA ILMIAH

Pasal 2
Kedudukan dan Level

(1) Mahasiswa wajib menyusun karya tulis ilmiah baik yang disajikan dalam forum

ilmiah maupun yang dipublikasikan pada jumal ilmiah sebagai kelengkapan

persyaratan dalam menyelesaikan studi pada DPPs UMM.

(2) Karya tulis ilmiah yang disajikan dalam forum ilmiah dan diterbitkan dalam prosiding

dikonversi ke dalam mata kuliah Seminar, sedangkan karya tulis ilmiah yang

diterbitkan dalam jumal ilmiah dikonversi ke dalam mata kuliah Karya Tulis Ilmiah.

(3) Forum ilmiah yang diikuti mahasiswa dan dikonversi sebagaimana yang dimaksud

pada ayat (2) adalah minimal bertaraf nasional bagi mahasiswa jenjang magister, dan

bertaraf internasional bagi mahasiswa j enj ang doktor.

(4) Jumal ilmiah yang menerbitkan karya ilmiah mahasiswa dan dapat dikonversi
sebagaimana yang dimaksud poin (2) adalah jumal ilmiah nasional dan diutamakan

terakreditasi bagi mahasiswa jenjang magister dan jumal intemasional terindeks

standar tinggi bagi mahasiswa j enjang doktor.

Pasal 3

Pengakuan dan Konversi Karya Tulis Ilmiah Kelompok

(1) Karya tulis ilmiah mahasiswa dapat berupa karya individual maupun karya kelompok.

(2) Perolehan kredit untuk masing-masing penulis pada karya kelompok adalah sebesar

50% dari bobot sks.

(3) Jumlah anggota kelompok suatu tim penulis karya ilmiah adalah maksimal dua orang.

(4) Anggota kelompok suatu tim penulis karya tulis ilmiah adalah sesama mahasiswa
UMM atau mahasiswa dan dosen UMM.

BAB III
KODE ETIK DAN KETENTUAN TEKNIS KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 4

Kode Etik

Karya tulis ilmiah terbebas dari falsifikasi, fabrikasi, dan plagiasi.

Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan pada ayat
(l) dikenai sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan Program Pascasarj ana

(1)

(2)
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Pasal 5

Ketentuan Teknis Penulisan
(1) Ketentuan teknis penulisan karya ilmiah menyesuaikan dengan gaya selingkung yang

diaaut baik oleh Direklorat Program Pascasarjan4 program studi, atau penyelenggara
seminar dan pengelola jumal ilmiah.

(2) Mahasiswa sebagai penulis karya tulis ilmiah wajib mencamtumkan identitas sebagai
mahasiswa DPPs UMM.

(3) Karya tulis ilmiah memiliki relevansi dengan program studi mahasiswa.

BAB IV
PEMBIMBINGAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 6
Penasihat Akademik

(1) Mahasiswa didampingi oleh 1 (satu) dosen Penasihat Akademik untuk menyiapkan
karya tulis ilmiah.

(2) Pembimbingan oleh Penasihat Akademik dimulai sejak mahasiswa berada di semester
pertama.

(3) Penasihat Akademik ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Program
Studi.

(4) Pembimbingan oleh Penasihat Akademik dilaksanakan terhitung sejak dikeluarkan
Surat Keputusan Penasehat Akademik sampai akhir semester keempat.

(5) Penasihat Akademik memiliki taaggung jawab untuk memastikan bahwa karya tulis
ilmiah mahasiswa yang dibimbingnya bebas dari falsifikasi, fabrikasi, dan plagiasi .

BAB V
BUKTI PENYAJIAI\ DAII PENERBITAN KARYA TULIS ILMIAII

Pasal 7
Dokumen Penerbitan

(1) Sebagai bukti atas penyusunan karya tulis ilmiah, mahasiswa wajib memiliki
dokumen penerbitan dalam bentuk prosiding dan sertifikat kepesertaan dalam forum
ilmiah dan kopi jumal ilmiah.

(2) Untuk keperluan konversi nilai karya ilmiah, mahasiswa wajib menyerahkan
dokumen yang dimaksud poin (1) kepada program studi yang bersangkutan.

(3) Dokumen karya ilmiah menjadi acuan tim penilai dalam penentuan nilai keberhasilan
mahasiswa dalam menempuh mata kuliah seminar dan karya ilmiah.
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BAB VI
PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH

Pasal 8
Cara Penilaian

( 1) Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai berbenn* nilai huruf dan numerik serta
penentuan angka kedit terhadap karya tulis ilmiah yang diserahkan oleh mahasiswa.

(2) Penilaian mempertimbangkan level forum ilmiah, jumal ilmiah dan substansi karya
ilmiah yang meliputi: kesesuaian bidaag ilmu, kontribusi bagi pengembangan
pengetahuan serta gaya penulisan dan kesesuaian rujukan.

(3) Karya tulis ilmiah yang diakui untuk dikonversi sebagai mata kuliah Seminar dan
mata kuliah Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan yang dihasilkan sewaktu tercatat
sebagai mahasiswa DPPs.

(4) Penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang disajikan dan ditulis secara tim dilakukan
dengan cara pembagian secara merata di antara tim tanpa memperhatikan posisi
penulis.

(5) Apabila nilai akhir mata kuliah Seminar dan Karya Tulis Ilmiah yang dikonversi dari
karya tulis ilmiah yang disajikan dan dipublikasikan secara tim belum memenuhi
jumlah bobot SKS sebagaimana ketentuan, maka mahasiswa diwajibkan menyajikan
dan memublikasikan kembali karya tulis ilmiahnya pada forum ilmiah dan jumal
ilmiah,

(6) Pembagian bobot penilaian terhadap karya tulis ilmiah yang disajikaa dan
dipublikasikan secara tim mengacu pada bobot SKS mata kuliah Seminar dan mata
kuliah Karya Tulis Ilmiah sebagaimana ketentuan sebagai berikut.

Seminar dan Jurnal Bobot SKS Keterangan

Forum Ilmiah Nasional (5 sks) Forum ilmiah untuk
program j enj ang magister
minimal level nasional,
sedangkan untuk jenj ang
doktor adalah forum
intemasional.

Jumal ilmiah untuk
program j enj ang magister
minimal jumal nasional
IS SN, sedangkan j enj ang
doktor minimal jumal
nasional terakreditasi

Forum Ilmiah Internasional (5 sks)

Jumal Nasional ber-ISSN (5 sks)

Jumal Nasional Terakreditasi (10 sks)

Jumal Internasional terindeks (standar

rendah)
(20 sks)

Jumal Intemasional (terindeks standar
tinggi: Scopus, ISI (Institute for
Scientific Informarlon)/Thompson ISI

(20 sks)
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Pasal 9

Tin Penilai
(1) Penentuan nilai terhadap karya tulis dilakukan oleh Tim Penilaian Seminar dan Karya

Tulis Ilmiah yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

(2) Hasil pembobotan dan konversi dituliskan ke dalam Berita Acara Penilaian Seminar
dan Karya Tulis Ilmiah.

(3) Tim Penilaian Seminar dan Karya Tulis Ilmiah wajib menandatangani Berita Acara
Penilaian dan Karya Tulis Ilmiah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10
Pembiayaan

(1) Pembiayaan yang terkait dengan keikusertaan mahasiswa pada forum ilmiah nasional
dan intemasional ditanggung sepenuhnya oleh mahasiswa.

(2) Pembiayaan penerbitan karya ilmiah pada jumal ilmiah ditanggung sepenuhnya oleh
mahasiswa.

BABVIII
PEI\TUTUP

Pasal 11
LainJain

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, lebih lanjut ditetapkan dengan
Keputusan Direktur.

@ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Malang.
l0 Januari 2015

\
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