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Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan 

KaruniaNya, penyusunan Buku Panduan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Universitas Gresik 

dapat diselesaikan. Panduan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Rektor 

Universitas Gresik Nomor : 035/KEP/UG.R/IX/2014 tentang Kode Etik Pelaku Penelitian 

Universitas Gresik, pada pasal 8 yang menyebutkan : (1) Setiap informasi hasil penelitian 

harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan dipublikasikan di media cetak / elektronik. (2) 

Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dapat dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah dan sebagainya.  

Buku Panduan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Universitas Gresik adalah merupakan 

standar dan pedoman bagi mahasiswa dan dosen yang menginformasikan, mendiseminasikan, 

dan / atau mempublikasikan hasil penelitiannya baik untuk penyusunan skripsi / tesis maupun 

tugas dosen dalam bentuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah Universitas Gresik.  

Besar harapan kami dengan terbitnya panduan ini diharapkan dapat menumbuh 

kembangkan semangat, tindakan dan budaya ilmiah serta manfaat yang diberikan Universitas 

Gresik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

 

 

 

 

Gresik, 2 Desember 2014 

Kepala LPPM Unigres, 

 

 

Dr. Sutardji, M.Si. 



 

SAMBUTAN REKTOR 

UNIVERSITAS GRESIK 
 

 

Merujuk pada kebijakan pemerintah tentang standar nasional pendidikan tinggi, 

bahwa salah satu komponen capaian pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kemampuan 

menulis karya ilmiah dalam jurnal baik ditingkat nasional dan internasional. Sehubungan 

dengan hal tersebut saya menekankan kepada dosen dan mahasiswa Universitas Gresik untuk 

meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah melalui penulisan artikel ilmiah yang akan 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah fakultas / Universitas Gresik. 

Dalam rangka meningkatkan dan membudayakan kemampuan menulis karya ilmiah, 

maka saya minta pada seluruh jajaran terutama pimpinan fakultas Universitas Gresik, untuk 

melaksanakan hal – hal sebagai berikut :  

1. Mewajibkan kepada mahasiswa dan dosen untuk menulis / menyusun artikel jurnal 

dari hasil penelitiannya. 

2. Memasukan materi penulisan karya ilmiah / jurnal ilmiah dalam materi mata kuliah 

metodologi penelitian. 

3. Memasukan tugas penulisan artikel jurnal ilmiah dalam rangkaian bimbingan skripsi / 

tesis. Sehubungan dengan itu tugas dosen pembimbing skripsi / tesis meliputi 

penulisan proposal, penelitian dan penulisan tesis, seminar, dan penulisan ilmiah / 

artikel jurnal. 

Berkaitan hal itulah saya menyambut gembira dan penghargaan kepada Lembaga 

Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Gresik yang telah dapat 

menyelesaikan Buku Panduan Penulisan Artikel Jurnal Ilmiah Universitas Gresik. Semoga 

dengan terbitnya buku panduan tersebut dapat terwujud kesamaan pola dan teknik penulisan 

artikel jurnal serta dapat menumbuh kembangkan budaya ilmiah.  

 

      Gresik, 2 Desember 2014 

                           Rektor,  

 
 

 

Prof. Dr. H. Sukiyat, SH., M.Si. 



 

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH 

UNIVERSITAS GRESIK 

 

 

Kata Pengantar           i 

Sambutan Rektor Universitas Gresik        ii 

Daftar Isi              iii 

I. KOMPONEN DAN SISTEMATIKA ARTIKEL ILMIAH     1 

1.1. Artikel Jurnal Ilmiah          1 

1.2. Judul Artikel Ilmiah dan Nama Penulis       1 

1.3. Abstrak           2 

1.4. Pendahuluan           2 

1.5. Tinjuan Pustaka          2 

1.6. Metode           3 

1.7. Hasil Penelitian dan Pembahasan        3 

1.8. Kesimpulan dan Saran         3 

1.9. Daftar Pustaka          3 

II. TEKNIK PENULISAN NASKAH ARTIKEL       4 

2.1 Artikel Jurnal          4 

2.2 Judul dan Nama Penulis         4 

2.3 Abstrak           4 

2.4 Isi Naskah Jurnal          5 

2.5 Daftar Pustaka          5 

III. PENGIRIMAN DAN PENERBITAN NASKAH ARTIKEL JURNAL   6 

LAMPIRAN-LAMPIRAN           8 

Contoh Naskah Artikel Jurnal          8 

Contoh Surat Permohonan Penerbitan Artikel Jurnal Universitas Gresik    9 

Contoh Tanda Terima Naskah Artikel Jurnal       10 



 

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMIAH 

UNIVERSITAS GRESIK 

 

 

I. KOMPONEN DAN SISTEMATIKA ARTIKEL ILMIAH 

1.1 Artikel Jurnal Ilmiah 

1. Artikel merupakan ringkasan skripsi / tesis / laporan penelitian dosen yang akan 

dipublikasikan dalam penerbitan jurnal ilmiah di Universitas Gresik. 

2. Penulisan artikel jurnal adalah merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan 

penulisan skripsi / tesis / laporan penelitian. Oleh karena itu mahasiswa dalam penyusunan 

naskah artikel jurnal ilmiah masih dalam bimbingan dosen pembimbing skripsi / tesis. 

3. Semua Mahasiswa yang telah melaksanakan ujian akhir (Skripsi / Tesis) dan sudah ada 

perbaikan terhadap skripsi / tesis tersebut diwajibkan menyerahkan naskah artikel ilmiah 

yang akan diterbitkan dalam publikasi ilmiah atau jurnal ilmiah Universitas Gresik. 

4. Komponen dan sistematika artikel pada prinsipnya disesuaikan dengan komponen dan 

sistematika penulisan skripsi / tesis / laporan penelitian, sesuai dengan panduan / pedoman 

yang berlaku. 

5. Artikel hasil penelitian berisi : Judul, Nama Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Tinjuan 

Pustaka, Kajian Teori, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan serta Daftar Pustaka. 

6. Panjang artikel / jumlah halaman naskah artikel : (a) untuk program S1 maksimal 

sebanyak 6 halaman, (b) untuk program S2 maksimal sebanyak 9 halaman, dan (c) untuk 

hasil penelitian dosen maksimal sebanyak 12 halaman. Jumlah halaman tersebut di hitung 

mulai judul sampai dengan daftar pustaka. 

 

1.2 Judul Artikel Ilmiah dan Nama Penulis 

1. Judul artikel harus mewakili isi tulisan yang disusun secara ringkas, padat dan tegas. 

2. Nama penulis ditulis dibawah judul tanpa disertai dengan gelar akademik maupun jabatan. 

3. Penulisan nama dari satu artikel ke artikel lainnya harus tetap / konsisten, hal ini penting 

untuk pengindeksan nama pengarang.  

4. Dibawah nama penulis dicantumkan institusi tempat penulis berada (Program Studi, 

Fakultas, dan Universitas). 

 

 

 

 

 



 

1.3 Abstrak 

1. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sesuai dengan bahasa yang 

digunakan dalam naskah artikel.  

2. Abstrak dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 

3. Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang terdiri atas : latar belakang penelitian tujuan, 

teori, metode, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan. 

 

1.4 Pendahuluan 

Bagian pendahuluan berisi : (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan Masalah, (3) 

Tujuan. 

1. Latar belakang masalah pada intinya menjelaskan mengenai “mengapa” masalah yang 

dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu dilakukan penelitian / 

pengkajian. Mengambarkan keadaan masalah yang memunculkan pertanyaan 

penelitian. 

2. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah 

yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Dirumuskan dalam kalimat tanya, 

secara ringkas, jelas, dan tegas. 

3. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional tentang apa yang akan dicapai 

dalam penelitian, dirumuskan dalam kalimat pernyataan / kata kerja. 

4. Manfaat penelitian memuat apa yang terjadi manfaat / kegunaan hasil penelitian 

(manfaat akademis / teoritis dan manfaat praktis). 

 

1.5 Tinjuan Pustaka  

1. Istilah yang digunakan pada bagian / bab ini bermacam – macam, antara lain : kajian teori, 

kajian pustaka, kerangka dasar teori, dan disesuaikan dengan pedoman yang digunakan / 

berlaku. 

2. Berisi teori – teori atau hasil kajian / penelitian yang digunakan sebagai dasar / landasan 

untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.  

3. Kreteria pokok teori – teori yang digunakan sebagai landasan / dasar adalah relevansi 

dengan topik – topik / konsep – konsep / variabel – variabel yang diteliti. 

4. Ditulis sccara ringkas dan padat tetapi tidak menghilangkan unsur – unsur dalam konsep 

pembahasan. 

 

 



 

1.6 Metode 

Pada dasarnya metode penelitian itu dilakukan dengan materi pokok (1) Rancangan 

Penelitian, (2) Sasaran Penelitian (Populasi dan Sampel), (3) Teknik Pengumpulan Data dan 

Pengembangan Instrumen, dan (4) Teknik Analisis Data. 

 

1.7 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil penelitian yang disajikan adalah hasil “bersih”, yaitu menginformasikan hasil temuan 

dari penelitian yang telah dilakukan. Ilustrasi hasil penelitian dapat menggunakan grafik / tabel 

/ gambar. Hasil yang dikemukakan hanyalah temuan yang bermakna dan relevan dengan 

tujuan penelitian. 

2. Memuat penyajian data hasil / penemuan penelitian secara sistematis dan jelas serta disusun 

sesuai dengan tema / sup tema pada perumusan masalah. 

3. Dalam Pembahasan dikemukakan keterkaitan antar hasil penelitian dengan teori yang terdapat 

pada Bab Tinjuan Pustaka / Kajian Teori dan perbandingan hasil penelitian dengan hasil 

penelitian lain yang sudah dipublikasikan. Pembahasan menjelaskan pula implikasi temuan 

yang diperoleh bagi ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya. 

4. Oleh karena itu pembahasan dalam artikel bertujuan untuk : (1) Menjawab Rumusan 

Masalah atau Pertanyaan – tanyaan Penelitian, (2) Menunjukan bagaimana temuan – 

temuan itu diperoleh, (3) Menginterpretasikan / menafsirkan temuan – temuan 

penelitian, (4) Mengaitkan hasil temuan penelitian dengan teori serta implikasinya. 

 

1.8 Kesimpulan dan Saran  

1. Kesimpulan merupakan penegasan penulis mengenai hasil penelitian dan pembahasan. 

2. Kesimpulan harus merespon / menjawab tujuan penelitian. 

3. Saran hendaknya didasari oleh hasil temuan penelitian. 

4. Saran harus merespon / sesuai dengan manfaat penelitian. 

 

1.9 Daftar Pustaka 

1. Bahan rujukan (referensi) yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanya yang benar – benar 

disebutkan dalam naskah artikel.  

2. Daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama pengarang / penulis atau yang 

sesuai dengan pedoman penulisan skripsi / tesis yang digunakan. 

3. Penulisan daftar pustaka dikelompokan berdasarkan sumber rujukan, yaitu : yang 

bersumber dari buku, jurnal dan artikel, peraturan perundangan dan sebagainya. 



 


  

 

Huruf besar, 

tebal, dengan 

ukuran huruf 

Times New 

Roman, 

ukuran font 

14 pt 

 

4. Pencamtuman masing – masing pustaka tidak didahului dengan pencamtuman nomer 

urut. 

 

II. TEKNIK PENULISAN NASKAH ARTIKEL 

2.1. Artikel Jurnal 

1. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 

2. Artikel diketik pada kertas berukuran A4 (210 mm x 297 mm)  dengan margin atas 3,5 cm 

dan margin bawah 2,5 cm, serta margin kiri 4 cm dan kanan 2,5 cm. 

3. Bentuk naskah berupa 2 kolom kecuali abstrak, dengan jarak antar kolom 1 cm   

4. Setiap halaman diberi nomer halaman yang diletakan dipojok kanan bawah. 

5. Penulisan artikel menggunakan font tulisan / huruf Times New Roman, font ukuran 10 dan 

judul 14,  Abstrak font ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali abstrak (1 spasi). 

 

2.2. Judul dan Nama Penulis 

1. Judul ditulis dengan huruf besar semua, tebal, ditengah, dengan ukuran 14, sebaiknya 

tidak lebih dari 12 kata. 

2. Jika ada anak judul maka ditulis dengan huruf besar didepan dengan ukuran 12 pt. 

3. Nama penulis dan institusi ditulis dengan huruf 12 pt. 

Contoh :  

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN 

MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIJINAN USAHA 

INDUSTRI DI KABUPATEN GRESIK 
 

 

Muhammad Ali 

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik 
 

2.3. Abstrak 

1. Abstrak dalam bahasa Inggris atau Indonesia (maksimum 150 kata atau 8 – 12 baris) dan 

disusun dalam satu paragraf. 

2. Jarak tulisan 1 spasi dengan ukuran huruf 10 dengan tulis miring (italic). 

3. Kata kunci (keywords) 3 – 5 kata ditulis dengan ukuran huruf 10 spasi.  

Contoh :  

ABSTRAK (12 pt, bold, italic) 

(kosong satu spasi tunggal, 12 pt) 

 
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jenis huruf Times New Roman, 

ukuran 10 pt, italic, spasi tunggal. Abstrak bukanlah penggabungan beberapa paragraf, tetapi 

Nama penulis 

ditulis tebal / 

bold, ukuran huruf 

12 pt 



 

merupakan ringkasan yang utuh dan lengkap yang menggambarkan isi tulisan. Sebaiknya abstrak 

mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan dari penelitian. Abstrak tidak berisi 

acuan atau tidak menampilkan persamaan matematika, dan singkatan yang tidak umum. Abstrak 

terdiri dari satu paragraf dengan jumlah kata paling banyak 150 kata dalam bahasa Indonesia dan  

150 kata dalam bahasa Inggris. 

(kosong satu spasi tunggal 10 pt). 

 

Kata kunci : 3 - 5 kata kunci (Times New Roman, 10 pt dan diketik bold / tebal) 
(kosong satu spasi tunggal 10 pt) 

 

2.4. Isi Naskah Jurnal 

1. Naskah disusun dalam beberapa bab, yaitu : Pendahuluan, Tinjuan Pustaka, Metode 

Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Saran. 

2. Sub judul / Bab ditulis dengan huruf besar diawali dengan angka romawi, apabila 

diperlukan diberi nomer bertingkat dengan angka arab. 

Contoh : 

I. PENDAHULUAN (12 pt, bold / tebal) 
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt) 

1.1 Latar Belakang Masalah (10 pt, bold / tebal) 
(kosong satu spasi tunggal, 10 pt) 

1.2 Rumusan Masalah (10 pt, bold / tebal) 

(kosong satu spasi tunggal, 10 pt) 

 

3. Tabel ditulis dengan Times New Roman ukuran 10 pt dan berjarak satu spasi dibawah 

judul tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf berukuran 10 pt, bold dan ditempatkan 

diatas tabel. Penomoran tabel menggunakan angka Arab (1,2,....). Tabel diletakkan 

segera setelah disebutkan di dalam naskah.  

Contoh : 

Tabel 1. Tabel Prosesi Gerhana Untuk daerah Lampung. 

 (kosong satu spasi tunggal, 10 pt) 

 

4. Pengetikan naskah artikel jurnal sebagaimana contoh pada lampiran I. 

 

2.5.  Daftar Pustaka 

1. Daftar pustaka bukan termasuk dalam bab sehingga penulisannya di awali dengan 

angka romawi, ditulis dengan hurug balok dengan ditebalkan / bold. 

2. Urutan daftar pustaka yaitu : nama, tahun penerbitan, judul (ditulis dalam bentuk italic / 

miring), tempat kota penerbit dan nama penerbit. 

3. Cantumkan nama semua penulis bila tidak lebih dari 6 orang, dan bila lebih dari 6 orang 

penulis, tuliskan nama 6 penulis pertama dan selanjutnya et al. 

 

 



 

Contoh :  

1. Pengarang tunggal : 

Goldschmidt, W. 1992. The Human Career The Self in the Symbolic World. Cambridge : 

Black Well 

2. Pengarang bersama : 

Corcoran, K. & Fischer, 1. 1987. Measure for Clinical Practice : a Source Book. New York 

: The Free Press. 

3. Editor atau Penyunting :  

Koentjaraningrat (ed). 1983. Metode – Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Penerbit PT 

Gramedia. 

4. Terjemahan : 

Scott, J.C. 2000. Senjatanya Orang – Orang Yang Kalah. Terjemahan A. Rahman 

Zainuddin, Sayogyo dan Mien Joebhaar. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 

5. Jurnal : 

Persoon, G.A. 2002. Isolated Islanders or Indigenous People: the Political Discourse and its 

Effects on Siberut (Mentawai Archipelago, West - Sumatra). Antropologi 

Indonesia 68:25-39 

6. Rujukan elektronik : 

Boon, J. (tanpa  tahun). Anthropology of Religion. Melalui, <http://www.indiana.edu/-

wanthro/reliogion.htm>[10/5/03] 

Kawasaki, Jodee L., and Matt R.Raven. 1995. "Computer – Administered Surveys in 

Extension". Journal of Extension 33 (June). E-Joumal on-line. Melalui 

<ttp://www.joe.org/june33/95 .html > [06/17/00] 

 

III. PENGIRIMAN DAN PENERBITAN NASKAH ARTIKEL JURNAL 

1. Pengiriman naskah artikel disampaikan kepada kepala LPPM Universitas Gresik 

setelah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari dosen pembimbing serta 

diketahui oleh ketua program studi (contoh format pengajuan penerbitan naskah artkel 

jurnal sebagai lampir II) . 

2. Naskah artikel diserahkan dalam bentuk hardcopy dan soft – copy (CD) dalam format 

documen (Microsoft Word).  

3. Naskah artikel jurnal yang dikirimkan akan dikoreksi oleh tim LPPM dan apabila masih 

ada kesalahan / kekurangan maka diberi catatan untuk pembetulannya yang kemudian 

dikirim kembali ke LPPM.  



 

4. Setelah dianggap memenuhi syarat maka akan diberi tanda terima oleh LPPM (contoh 

lampiran III) sebagai bukti bawah mahasiswa yang bersangkutan benar – benar telah 

mengirimkan / memasukan naskah artikel jurnal untuk diterbitkan. 

5. Penulis yang naskahnya dimuat dalam jurnal akan menerima terbitan satu eksemplar. 



 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

Lampiran I  

Contoh Naskah Artikel Jurnal 

 

 

ANALISIS PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF DAN IKLIM 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU SDN SE KECAMATAN 

TAMBAK KABUPATEN GRESIK 

 
Rochman Achmad 

Program Studi Administrasi Pendidikan, FKIP, Universitas Gresik 
 

ABSTRAK 
 

 

Kepemipinan Guru di dalam kelas pada umumnya dalam bentuk Praktek dan belum mendapat teori 

kepemimpinan secara mendalam, sebagai seorang Guru terutama yang langsung berhadapan dengan siswa. 

Rumusan masalah yang penulis tentukan adalah 1) sejauh mana  pelaksanaan model belajar langsung SD 

Negeri 3 Tambak Kabupaten Kecamatan Tambak ,2) sejauh mana kualitas hasil belajar IPS  siswa SD Negeri 3 

Tambak Kecamatan Tambak Kabupaten  Gresik. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas  Tahun Pelajaran 

2006-2007 Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Dari 

hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III 

yaitu, siklus I (71,09) siklus II (73,56) siklus III (83,9). Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode model 

belajar  berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Siswa Kelas 6 tahun pelajaran 2006-2007, serta metode 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pembelajaran bahas. 

Kata kunci    :   Model Belajar Langsung , Prestasi Belajar 

a. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 

Model model pembelajaran yang dapat  

diterapkan  di ilhami oleh teori. Dengan 

berlakunya Kurikulum Dewasa  ini 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi laju sangat cepat  cenderung tidalk 

terkedali, belajar mengajar adalah suatu 

kegiatan yang bernilai pendidikan (Aswan 

Zain dkk,1995;1) ................. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dst.... 

b. TINJUAN PUSTAKA 

2.1. Dst ........... 

c. METODE PENELITIAN 

3.1. Dst .............. 

d. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1. Dst ............. 

e. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Dst ............... 

DAFTAR PUSTAKA 

Aaker, 1991, Business to Business Brand Management : 

The Ory, Research and executive 

case, Black Well Publishing. 

Koentjaraningrat (ed). 1983. Metode – Metode 

Penelitian Masyarakat. Jakarta : 

Penerbit PT Gramedia. 

4 cm 2,5 cm 

3,5 cm 

2, 5 cm 

 1cm 

            Nomor Halaman : 1, dst.. 



Lampiran II 

 

SURAT PERMOHONAN PENERBITAN ARTIKEL JURNAL 

UNIVERSITAS GRESIK 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : ................................................................................................................. 

NIM  : ................................................................................................................. 

Fakultas / Program Studi : ................................................................................................................. 

Alamat  : ................................................................................................................. 

  ................................................................................................................. 

  ................................................................................................................. 

No Telp. / HP  : ................................................................................................................. 

E-mail : ................................................................................................................. 

Judul Naskah Artikel : ................................................................................................................. 

  ................................................................................................................. 

  ................................................................................................................. 

 

Mengajukan permohonan penerbitan naskah artikel jurnal di Universitas Gresik.  

 

Gresik, ................................... 

Disetujui dan disahkan  Pemohon, 

Dosen Pembimbing,  

 

 

 

 

(...................................................) (...........................................................................................) 

NIM : ......................................... 

 

Mengetahui Program Studi, 

............................................. 

 

 

 

(............................................) 
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Lampiran III 

 

TANDA TERIMA  

NASKAH ARTIKEL JURNAL 

 
Telah menerima, Naskah Artikel Jurnal dari : 

 

Nama Mahasiswa  : .................................................................................................... 

 

NIM    : .................................................................................................... 

Fakultas/Prodi   : .................................................................................................... 

Bahan artikel dari*  : 1.  Skripsi / Tugas Akhir  3.  Penelitian Dosen 

  2.  Tesis 

Judul Penelitian  : 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

Telah di koreksi oleh petugas dan di terima oleh LPPM pada ;  

Hari    : .................................... 

Tanggal   : .................................... 

Yang Menerima  : .................................... 

 

Demikian tanda terima ini diberikan untuk digunakan sebelumnya. 

 

Kepala, 

                                         LPPM 

                                                                                   

 

 

                      Dr. Sutardji, M.Si. 
* Pilih Salah Satu  
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