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Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No:19/DA/2023 tentang Pedoman Skripsi dan Tesis Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023 dan kebutuhan publikasi ilmiah mahasiswa, serta 

kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa untuk mendukung akreditasi program studi, diinformasikan 

bahwa mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan mendaftar 

sidang ujian tugas akhir/munaqasyah wajib menyerahkan artikel dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

1. Bagi mahasiswa program magister (S2): 

a. Mahasiswa menyerahkan artikel (sebagai penulis pertama/tunggal), baik yang merupakan bagian 

tugas akhir maupun tugas perkuliahan yang telah terbit pada jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta 1 

s.d. 6) atau surat/e-mail keterangan diterima dari redaktur jurnal ilmiah terakreditasi. 

b. Mahasiswa dapat mencantumkan nama dosen pembimbing tugas akhir atau dosen pengampu mata 

kuliah sebagai penulis kedua dengan persetujuan dosen (dibuktikan dengan surat kesediaan dosen 

yang bersangkutan) dan mencantumkan e-mail yang berafiliasi institusi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

c. Jika artikel yang merupakan bagian dari tugas akhir diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi 

Sinta 1 atau terindeks pada lembaga pengindeks internasional, seperti Scopus, Thomson Reuters, 

Copernicus, atau Web of Sciences (WOS), mahasiswa berhak mendapat nilai tesis A dan tanpa 

melakukan proses ujian akhir/munaqasyah. Akan tetapi, mahasiswa tetap menyusun tesis sesuai 

buku pedoman dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing bahwa tesis sudah layak 

disidangkan dan melakukan proses administrasi yang terkait penyelesaian tesis hingga yudisium. 

 

2. Bagi mahasiswa program sarjana (S1): 

a. Mahasiswa menyerahkan artikel (sebagai penulis pertama/tunggal), yang merupakan bagian dari 

skripsi, yang telah terbit pada jurnal ilmiah terakreditasi (Sinta 1 s.d. 6), atau surat keterangan/e-

mail keterangan diterima dari redaktur jurnal ilmiah, atau draft artikel jurnal hasil ringkasan skripsi 

sebanyak ± 5.000 kata yang sudah layak untuk dipublikasi dengan menunjukkan bukti persetujuan 

Dosen Pembimbing Skripsi. 

b. Mahasiswa dapat mencantumkan nama dosen pembimbing tugas akhir sebagai penulis kedua 

dengan persetujuan dosen (dibuktikan dengan surat kesediaan dari dosen pembimbing) dan 

mencantumkan e-mail yang berafiliasi institusi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

c. Jika artikel diterbitkan pada jurnal ilmiah terakreditasi Sinta 1 s.d. 3, mahasiswa tersebut berhak 

mendapat nilai skripsi A dan tanpa melakukan proses ujian akhir/munaqasyah. Akan tetapi, 

mahasiswa tetap menyusun skripsi sesuai buku pedoman dan mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing bahwa skripsi sudah layak disidangkan dan melakukan proses administrasi yang 

terkait penyelesaian skripsi hingga yudisium. Jika artikel dipublikasi pada jurnal ilmiah 

terakreditasi Sinta 4 s.d 6, artikel tersebut diberikan bobot nilai artikel maksimal 25% dan naskah 

skripsi maksimal 75%. 

 

Ketentuan ini berlaku bagi mahasiswa program sarjana (S1) mulai angkatan 2020 dan mahasiswa 

program magister (S2) mulai angkatan 2022. Ketentuan ini sekaligus menghapus poin 3 pada 

PEMBERITAHUAN DEKAN Nomor: B-069/UIN.02/DA.1/PP.00.9/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022 

tentang kewajiban pencantuman nama dosen pembimbing/pengampu sebagai penulis kedua. 
  

Demikian informasi ini disampaikan untuk dijadikan pedoman. 
 

         Yogyakarta, 06 Maret 2023 

 

         Dekan, 

 

 

 

 

 

         Dr. Muhammad Wildan, M.A. 


