
STANDAR MUTU PUBLIKASI MAHASISWA  

UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG 

  

Publikasi mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama) harus memenuhi standar mutu 

publikasi mahasiswa, dengan rincian berikut ini: 

 

1. Lulusan program sarjana menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggah 

artikel penelitian secara online pada jurnal/repositori/seminar. 

2. Lulusan program magister menyusun tesis atau bentuk lain yang setara dan makalah yang 

diterbitkan secara online di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima untuk diterbitkan di 

jurnal internasional/seminar internasional bereputasi. 

3. Publikasi dilakukan dengan mempertimbangkan Standar Mutu Publikasi (cek 

https://p3u.unikama.ac.id/id/archives/) pada jurnal ilmiah, seminar nasional / internasional 

di Unikama.  

4. Publikasi dilakukan oleh mahasiswa Unikama dengan mencantumkan nama dosen 

pembimbing berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan afiliasi Universirtas 

Kanjuruhan Malang (cek bagian Himbauan Afiliasi Unikama pada laman 

https://p3u.unikama.ac.id/id/archives/). 

5. Publikasi mahasiswa Unikama disediakan tempat luaran pilihan, diantaranya: 

a) Jurnal mahasiswa setiap fakultas 

b) Seminar nasional setiap fakultas (jika ada) 

c) Repositori Unikama (template repository ada pada laman  

https://p3u.unikama.ac.id/id/archives/). 

d) Lain-lain (jika mahasiswa dan dosen ingin publikasi diluar Unikama) 

6. Pemilihan tempat luaran publikasi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing/prodi 

(cek bagian surat pernyataan publikasi mahasiswa pada laman 

https://p3u.unikama.ac.id/id/archives/).  

7. Mahasiswa harus melampirkan surat pernyataan publikasi artikel mahasiswa, surat 

pernyataan bebas plagiarisme yang mengetahui dosen pembimbing (cek bagian surat 

pernyataan bebas plagiarisme pada laman https://p3u.unikama.ac.id/id/archives/). 

8. Pengelolaan jurnal mahasiswa dan repositori Unikama ditangani oleh Pusat Publikasi dan 

Penerbitan Universitas (P3U) Unikama. 

9. Setiap publikasi mahasiswa pada jurnal ilmiah dan seminar 

nasional/internasional/repositori dan lain-lain wajib melalui cek plagiarisme.  

10. Karya ilmiah mahasiswa berupa artikel tingkat plagiarisme tidak boleh lebih dari 25% 

untuk mahasiswa S1 dan 20% untuk artikel mahasiswa pascasarjana. 

11. Karya ilmiah mahasiswa berupa laporan penelitian Tesis secara keseluruhan tingkat 

kemiripannya tidak melebihi %. (≤ 30%). Karya ilmiah mahasiswa berupa Skripsi secara 

keseluruhan tingkat kemiripannya tidak melebihi 35%. (≤ 35%).  
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Alur Publikasi mahasiswa 

 

 Mahasiswa menulis 

artikel atas bimbingan 

dosen (sesuai 

template yang 

tersedia) 

Dosen pembimbing 

mengecek artikel dan 

tingkat plagiarismenya dan 

memberikan hasil cek 

plagiarismenya  

Mahasiswa ttd surat 

pernyataan bebas 

plagiarisme mengetahui 

dosen pembimbing 

Dosen pembimbing ttd 

surat tempat publikasi 

artikel mahasiswa 

   

Mahasiswa memberikan 

ke prodi dengan 

melampirkan 

1. Print out dan soft 

copy artikel 

2. Print plagiarisme  

3. Surat bebas 

plagiarisme 

mengetahui dosen 

pembimbing  

4. surat tempat 

publikasi artikel 

mahasiswa 

Prodi memberikan ke tim P3U 

semua daftar artikel mahasiswa 

dengan melampirkan  

1. Print out dan soft copy 

artikel 

2. Print plagiarisme  

3. Surat bebas plagiarisme 

mengetahui dosen 

pembimbing  

4. surat tempat publikasi 

artikel mahasiswa 

 


