S O P Unggah Karya Artikel di Website ISI Denpasar

I.

PENDAHULUAN
Penulisan karya ilmiah merupakan cermin kualitas lulusan pada
perguruan tinggi. Karya ilmiah harus memenuhi kriteria penulisan yang baik
dan benar serta terhindar dari kecurangan plagiatisme sesuai dengan
Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi.
Menyikapi Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2050/E/T/2011 tentang
Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal serta Surat Edaran Dikti No.
152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah, maka UPT. Puskom ISI
Denpasar membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk unggah artikel
pada website ISI Denpasar
Website ISI Denpasar adalah salah satu wadah atau sarana komunikasi
online yang bisa diakses oleh semua orang melalui akses internet untuk
mendapatkan berbagai informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui.
Manfaat dari website ISI Denpasar adalah sarana untuk menyebarkan
informasi secara luas kepada kalangan masyarakat dalam maupun luar civitas
akademika ISI Denpasar. Selain itu, website juga mempunyai manfaat sebagai
tempat promosi untuk menarik minat siswa untuk sekolah di ISI Denpasar.
Website juga sebagai wadah kreatifitas dari para dosen maupun mahasiswa
yang bisa dituangkan dalam sebuah tulisan dalam bentuk artikel seni.

II.

ACUAN
Acuan yang digunakan untuk menentukan SOP unggah artikel pada
website ISI Denpasar adalah:
2.1 Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
2.2 Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2050/E/T/2011 tentang Kebijakan
Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal
2.3 Surat Edaran Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
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III.

KRITERIA DAN SISTEMATIKA UNGGAH ARTIKEL
Artikel merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang ditulis
berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka.
Dalam hal ini, artikel dapat dikatakan sebagai karya tulis yang berisi opini
seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat
actual dan kadang-kadang kontroversial dengan tujuan untuk memberi
informasi, mempengaruhi, meyakinkan, persuasive argumentative, dan
enghibur khalayak pembaca. Oleh sebab itu, jenis artikel ini bisa berupa
artikel ilmiah murni dan artikel ilmiah popular.

3.1 Kriteria artikel telah melewati proses divalidasi baik berupa kelayakan
substansi dan aspek keaslian (tidak pernah dipublikasikan sebelumnya,
tidak ditemukan kecurangan ilmiah, tidak menyimpang dengan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi).
3.2 Artikel dibuat dengan sistematika yang sudah ditentukan di lembaga.
3.4 Karya tulis (artikel) merupakan/ diangkat book review seni budaya atau
yang setara dengan hasil penelitian (ada temuan) di bidang seni budaya.

IV.

PETUNJUK PENULISAN
4.1 ARTIKEL
• Penulis bertanggung jawab penuh terhadap isi artikel.
• Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
• Artikel disajikan dalam format :
a. Judul : mencerminkan secara tepat inti isi yang terkandung
dalam artikel. dengan jumlah kata maksimal 15 kata
b. Nama Penulis : nama penulis ditulis tanpa disertai gelar
akademik
c. Abstrak dan kata kunci : abstrak berisi ringkasan dari artikel
yang dituangkan secara padat, bukan komentar atau pengantar
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dari penyunting atau redaksi. Abstrak ditulis dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris. Abstrak terdiri atas minimal 250
kata maksimal 500 kata yang disusun dalam 1 pargaraf dengan
spasi tunggal (1 spasi). Kata kunci adalah kata pokok yang
menggambarkan daerah masalah yang diteliti atau istilah istilah yang merupakan dasar pemikiran gagasan dalam
karangan asli dan berupa kata tunggal atau gabungan kata.
d. Pendahuluan : bagian pendahuluan dalam artikel berisi uraian
yang mengantarkan pembaca kepada topik utama yang akan
dibahas.
e. Bagian Inti : Bagian inti merupakan isi dari artikel yang
dibahas dan disertakan foto mengenai artikel tersebut. Size foto
maksimal 5MB
f. Penutup : penutup digunakan sebagai judul bagian akhir dari
sebuah artikel, isinya berupa catatan akhir atau sejenisnya.
g. Daftar Rujukan : daftar rujukan harus lengkap dan sesuai
dengan rujukan yang disajikan dalam batang tubuh
artikel ilmiah. (Jika menggunakan bahan pustaka)



Artikel harus memenuhi persyaratan sesuai dengan aspek
kelayakan dan keaslian, sebagai bukti melampirkan surat
pernyataan

keaslian

penulisan

dan

melampirkan

surat

pernyataan bahwa karya tersebut tidak pernah dipublikasikan di
media online atau berbagai Jurnal di dalam maupun di luar ISI
Denpasar (artikel)


Artikel harus ditulis d a l a m b e n t u k Microsoft Word
menggunakan kertas ukuran A4 dengan 1 (satu) spasi, huruf
Times New Roman dan font 12 minimal 2 halaman maksimal 5
halaman (Tidak termasuk cover, abstrak, dan daftar rujukan)



Artikel diserahkan ke UPT. Puskom ISI Denpasar Gd. Citta
Kelangen lt.2 berupa softcopy atau mengirim ke alamat
puskom@isi-dps.ac.id dengan melengkapi data diri yaitu : nama
lengkap, alamat email beserta tlp/nomor hp.
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DIAGRAM ALUR ARTIKEL MASUK DALAM WEBSITE ISI
DENPASAR

ARTIKEL

SUMBER ACUAN:
1. Permendiknas
17 Tahun 2010

No.

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN

2. Surat Edaran Dikti No.
152/E/T/2012
VALIDASI KARYA ILMIAH

3. Suat Edaran Dirjen
Dikti No.
2050/E/T/2011

PROSES PUBLIKASI KARYA
ILMIAH KEDALAM WEBSITE
ISI DENPASAR
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