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KATA PENGANTAR 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berkomitmen untuk selalu meningkatkan 

mutu pelayanan pendidikan melalui sistem penjaminan mutu. Penjaminan mutu di Program 

Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dan dikaji ulang Tim Penjaminan 

Mutu Fakultas (TPMF). Salah satu wujud dari komitmennya dalam penjaminan mutu adalah 

dengan disusunnya berbagai Manual Prosedur yang merupakan pedoman bagi segenap sivitas 

akademika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. 

Manual Prosedur Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa ini merupakan 

acuan dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan kesesuaian publikasi mahasiswa Program 

Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro sesuai dengan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Pasca Sarjana 

Universitas Diponegoro. Agar pelaksanaan pemenuhan kewajiban publikasi mahasiswa 

dilakukan dengan baik dan benar maka diperlukan satu pedoman, yang berupa Manual 

Prosedur Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa. 

Pimpinan Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan 

masukan dalam penyusunan Manual Prosedur Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah 

Mahasiswa ini, terutama kepada GPM. Pimpinan Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro juga berharap agar manual Prosedur Pemenuhan 

Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. 

Semarang, 10 Agustus 2022 

Ketua Program Studi 

Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan 

Prof Dr. dr. Tri Indah Winarni, MSiMed 

NIP. 196605101997022001 
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UNIVERSITAS DIPONEGORO 

DOKUME

N 

LEVEL 

 
KODE: 
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Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa 

TANGGAL 

DIKELUARKA

N 10-08-2022 

AREA : BIDANG AKADEMIK NO. REVISI: 2 

 

 
1. TUJUAN 

Manual Prosedur Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa ini bertujuan 

memberi penjelasan mengenai prosedur Pemenuhan Kewajiban Publikasi Mahasiswa bagi 

mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokterana/Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro mulai dari pengajuan berkas/artikel publikasi ilmiah mahasiswa 

dari penelitan disertasi sampai dengan persetujuan dari Prodi dari publikasi ilmiah 

mahasiswa untuk memenuhi persyaratan kelulusan mahasiswa. 

 
2. PENGERTIAN 

a. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Doktor Ilmu 

Kedokterana/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

b. Sistem pembelajaran by Course adalah penyelenggaraan program dengan 

perkuliahan tatap-muka secara terstruktur. 

c. Sistem pembelajaran by Research adalah penyelenggaraan program yang 

mengutamakan aktivitas penelitian/riset dan publikasi. 

d. Promovendus adalah mahasiswa S3 yang sudah menempuh dan lulus ujian 

kualifikasi dan sedang dalam proses menyusun Disertasi untuk 

dipertahankan pada sidang ujian tertutup. 

e. Promotor dan Ko-promotor adalah dosen/peneliti yang mempunyai tugas 

sebagai pembimbing Disertasi mahasiswa program Doktor. 

f. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu 

asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
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menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni. 

g. Disertasi adalah karya tulis ilmiah akademik hasil studi dan/atau penelitian 

mendalam yang menghasilkan kebahruan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa S3. 

h. Tahapan Ujian program Doktor meliputi ujian kualifikasi, ujian proposal, ujian 

hasil, ujian kelayakan, dan ujian tertutup. 

i. Ujian Tertutup merupakan tahapan ujian diakhir masa studi yang dilaksanakan 

setelah mahasiswa dinyatakan lulus dalam tahapan ujian-ujian sebelumnya dan 

memenuhi persyartan yang ditentukan oleh Tim Promotor dan Ketua Program Studi. 

j. Publikasi Ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan melalui tahapan peer 

review (orang yang ahli dalam bidangnya) dalam rangka untuk mencapai tingkat 

obyektivitas setinggi mungkin. 

k. Penulis utama adalah penulis yang dicantumkan pada urutan pertama pada 

sebuah artikel ilmiah paper atau penulis yang mempunyai kontribusi yang 

paling besar pada sebuah paper. 

l. Jurnal terakreditasi nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria akreditasi yang 

telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

m. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang terindeks Scopus/Clarivate 

analysis dan mempunyai level kuartil minimal Q4 (dengan SJR>0.1 atau JIF WoS 

> 0.05). 

n. Science and Technology Index (SINTA) merupakan portal yang berisi tentang 

pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain 

kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek 

o. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan 

tugas utama mengajar. Dosen terdiri atas dosen tetap, dan dosen tidak tetap. 

p. KPS adalah ketua program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program 

Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang diserahi tugas 

untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat, dan persetujuan kepada 

mahasiswa dalam menentukan rencana studi mahasiswa dan bisa memberikan 

konseling yang mendukung proses pembelajaran. 
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q. Program adalah Program Doktor Ilmu Kedokteran/Kesehatan Program 

Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

r. Tenaga administrasi akademik adalah tenaga kependidikan di jurusan yang 

bertugas untuk mengarsip bukti publikasi mahasiswa. 

 
3. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup MP Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa meliputi: 

a. Mahasiswa program doktor by course wajib melaksanakan publikasi sebelum 

ujian tertutup minimal 2 (dua) artikel yaitu 1 (satu) di jurnal internasional 

bereputasi berafiliasi Undip dengan bobot 14 (empat belas) sks dan 1 (satu) 

prosiding seminar internasional terindeks atau jurnal nasional sekurang- 

kurangnya terakreditasi Sinta 3 (tiga) dengan bobot 3 (tiga) sks. 

b. Mahasiswa program doktor by research wajib melaksanakan publikasi sebelum 

ujian tertutup minimal 3 (tiga) artikel yaitu 2 (dua) di jurnal internasional 

bereputasi berafiliasi Undip dengan bobot 14 (empat belas) sks dan prosiding 

seminar internasional terindeks atau jurnal nasional sekurang- kurangnya 

terakreditasi Sinta 3 (tiga) dengan bobot 3 (tiga) sks. 

c. LoA (Letter of Acceptance) wajib diserahkan kepada Program sebelum 

pelaksanaan ujian kelayakan, dan artikel yang telah terpublikasi diserahkan 

sebelum pelaksanaan ujian tertutup. 

d. Pembimbing atau promotor, dan penguji berhak dicantumkan namanya dalam 

publikasi yang dibuat mahasiswa 

e. Persyaratan yang diperlukan mahasiswa untuk maju pada tahapan ujian tertutup. 

f. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan kewajiban publikasi ilmiah 

mahasiswa. 

g. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam prosedur pengajuan pemenuhan 

kewajiban publikasi ilmiah mahasiswa. 

 
4. PROSEDUR 

a. Pihak yang Terkait 

1) Mahasiswa (MH) 

2) Ketua Program Studi (KPS) 
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3) Sekretaris Program Studi (SPS) 

4) Tenaga Administrasi Akademik (TAA) 

 

b. Prosedur 

1) Mahasiswa mengajukan pemenuhan kewajiban publikasi ilmiah 

mahasiswa dengan menyerahkan letter of acceptance (sebagai syarat 

melaksanakan ujian kelayakan) kepada Tenaga Administrasi 

Akademik Prodi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum ujian 

kelayakan dan artikel yang telah terpublikasi paling lambat   2 (dua) 

minggu sebelum ujian tertutup tertutup diselenggarakan. 

2) Tenaga Administrasi Akademik Prodi menyerahkan bukti publikasi 

kepada Sekretaris Program Studi 

3) Sekretaris Program Studi melakukan penelusuran publikasi mahasiswa 

untuk memastikan hasil penelitian/review terkait dengan tema disertasi, 

afiliasi, dan susuna penulis. 

4) Sekretaris Program Studi bersama dengan Ketua Program Studi 

melakukan penelusuran Bersama melakui website Lembaga peng- 

index jurnal  Jurnal nasional melalui 

https://sinta.ristekbrin.go.id/journals sedangkan jurnal internasional 

terindex scopus melalui 

https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse 

sedangkan terindex web od science melalui 

https://mjl.clarivate.com/home 

5) Setelah sesuai maka hasil telaah disampaikan kepada Tenaga 

Administrasi Akademik untuk diarsipkan dan kemudian 

menginformasikan kepada mahasiswa bahwa ujian tertutup dapat 

dilaksanakan. 

6) Apabila hasil telaah poin no 4 dan no 5 belum sesuai maka mahasiswa 

tidak dapat melaksanaan ujian tertutup dan berkewajiban memenuhi 

persyaratan. 

 

 

 

 

https://sinta.ristekbrin.go.id/journals
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
https://www.scopus.com/sources?zone=TopNavBar&origin=sbrowse
https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home
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5. PENILAIAN SYARAT PUBLIKASI  

1) JURNAL NASIONAL TERAKEDITRASI / PROCEEDING CONFERENCE 

TERINDEKS 

a. Nilai A: artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Sinta 2. 

b. Nilai B: artikel yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Sinta 3 atau artikel berupa 

Proceeding Conference Terindeks Scopus. 

2) JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI 

a. Nilai A:  artikel yang dipublikasikan pada jurnal yang terindeks Scopus/Clarivate analysis 

dan mempunyai level kuartil minimal Q4 (dengan SJR>0.1 atau JIF WoS > 0.05). 

b. Nilai B: artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang sebelumnya  masuk 

dalam coverage Scopus namun dalam perjalanan tidak masuk kembali (dibuktikan dengan 

bukti korespondensi pada saat awal submit artikel yang  menunjukkan bahwa pada saat itu 

Jurnal masih dalam masa coverage). 

c. Lampiran 

 
Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa: 

 
1) Membawa fotocopy Letter of Acceptance dan naskah publikasi 

 
2) Mengirimkan soft file melalui email Prodi Doktor Ilmu Kedokteran dan 

Kesehatan yaitu dikk@fk.undip.ac.id 

Pihak-Pihak yang Terlibat dalam penentuan kesesuaian syarat publikasi 
1) Mahasiswa yang mengajukan pemenuhan kewajiban publikasi ilmiah 

 
2) Petugas Administrasi Akademik 

 

3) Sekretaris Program Studi 

 
4) Ketua Program Studi 

mailto:dikk@fk.undip.ac.id
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DIAGRAM ALIR 

Pemenuhan Kewajiban Publikasi Ilmiah Mahasiswa 

 

N
O 

Kegiatan 

Pihak-Pihak yang Terlibat Wak
tu 
(2 

Hari
) 

Dokum
en Mhs 

Bagian 
Akade

mik 
SPS KPS 

Bagian 
Kemaha
siswaan 

1. 

Mahasiswa mengajukan 

pemenuhan kewajiban 

publikasi ilmiah 

mahasiswa dengan 

menyerahkan naskah 

publikasi atau letter of 

acceptance 

 

 

     

naskah 
publika
si atau 

letter of 
accepta

nce 

2. 

Mahasiswa Kebagian 

Tenaga Administrasi 

Akademik Prodi 2 

(dua) minggu sebelum 

ujian kelayakan 

diselenggarakan. 

 

 

 

     

3. 

Tenaga Administrasi 

Akademik Prodi 

menerima naskah 

publikasi atau letter of 

acceptance 

menyerahkan bukti 

publikasi kepada 

Sekretaris Program 

Studi 

 

  

 

    

4. 

Sekretaris Program 
Studi melakukan 
penelusuran publikasi 
mahasiswa untuk 
memastikan hasil 
penelitian/revie w 
terkait dengan tema 
disertasi, afiliasi, dan 
susuna penulis. 

  

 

   

naskah 
publika
si atau 
letter of 

accepta

nce 

5. 
Sekretaris Program 

Studi Bersama 
       

Mulai 
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dengan Ketua 

Program Studi 

melakukan 

penelusuran 

Bersama melakui 

website Lembaga 

peng- index jurnal. 

Jurnal nasional 

melalui 

https://sinta.rist 

ekbrin.go.id/jou rnals 

sedangkan jurnal 

internasional 

terindex scopus 

melalui 

https://www.sc 

opus.com/sources?zo

ne=TopNa 

vBar&origin=sbr 

owse sedangkan 

terindex web od 

science melalui 

https://mjl.clari 

vate.com/home 

 
 

7. 

Hasil telaah 
disampaikan kepada 
Tenaga Administrasi 
Akademik untuk 
diarsipkan dan 
kemudian tendik 
menginformasik an 
kepada mahasiswa 
bahwa ujian tertutup 
dapat dilaksanakan. 

  

 

    

8. 
Ujian Tertutup dapat 
dilaksanakan 

       

 

 

 
6. PENUTUP 

Manual Prosedur ini disusun dengan harapan bahwa semua pihak yang terkait dapat 

melaksanakannya dengan baik, sehingga visi dan misi Program Doktor Ilmu 

Kedokteran/Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dapat terwujud. 

Diterima/
ditolak 

 

Selesai 

Ya 

https://mjl.clarivate.com/home
https://mjl.clarivate.com/home
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