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PERATURAN REKTOR
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TENTANG

PTJBLIKASI JURNAL TUGAS AKHIWSKRIPSI DAI\ TESIS
T]NIVERSITAS MUHAMMADIYAH SI]RABAYA

B ismillahirr ahman ir r ahim,

REKTOR LTNTVERSITAS MUTIAMMADIYAH SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan junlah karya

ikniah dari perguruan tinggi di Indonesia perlu melaksanakan publikasi

karya ilmiah.

b. Bahwa publikasi karya ilmiah wajib dilakr.rkan sebagai syarat lulus

program sarjana dan program magister.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Publikasi

Tugas Alhir/Skripsi dan Tesis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Sirnpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun l99l
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggt Nomor
152lEm20ll t^negal2l Januari 2012 tentang Publikasi Karya Ilrniah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR
AKHIR/SKRIPSI DAN
SURABAYA.

TENTANG PUBLIKASI ruRNAL TUGAS

TESIS TJNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

Pasal I
Ketentuan Umun

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
l. Tugas akhir/skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalari bentuk buku

tugas akhir/skripsi dan dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah tugas akhir/skripsi
pada program sarjana yang diwajibkan sebagai syarat kelulusan program sarjana di
Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk buku tesis dan
dihasilkan dari keikutsertaan dalam mata kuliah tesis pada program magister yang
diwajibkan sebagai syarat kelulusan program magister di Universitas Muhammadiyah
Surabaya.
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3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang selanjutnya disebut perpustakaan

adalah sub sistem sebagai unsur penunjang pelaksana akademik yang mempunyai tugas

pokok menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan bahan perpustakaan di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Pasal 2
Tujuan

Peraturan ini dibuat dengan tujuan:
a. Mendokumentasikan dan melestarikan karya tugas akhir, skripsi, dan tesis mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Surabaya.
b. Meningkatkan daya guna tugas akhir, skripsi, dan tesis Universitas Muhamrnadiyah

Surabaya yang berrnanfaat bagi masyarakat luas.

c. Mencegah plagiatisme karya tugas akhir, skripsi, dan tesis.

Pasal 3
Penulis Jurnal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

(l) Mewajibkan mahasiswa untuk menulis semua tugas akhir/skripsi/tesis yang dihasilkan
dalam bentuk buku dan dalam format ilmiah setelah berlakunya peraturan ini. Tugas

akhir/skripsi/tesis dalam format jumal ilmiah ini selanjutnya disebut jumal tugas

akhir/skripsi/tesis.
(2) Jumal tugas akhir/skipsi/tesis ini wajib dilampirkan sebagai salah satu lampiran wajib

pada buku tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya.
(3) Jumal tugas akhir/skripsi/tesis harus diperiksa, di-review, dan diikutkan delam proses

penilaian ujian tugas akhir/skripsi/tesis dari mahasiswa.
(4) Jumal tugas akhir/skipsiltesis ditulis sesuai dengan panduan penulisan jurnal penelitian di

lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya sesuai dengan kelompok disiplin ilmu.

Pasal 4
Penyerahan Jurnal Tugas AkhirlSkripsi/Tesis

(1) Mewajibkan mahasiswa untuk menyerahkan softcopy dari jurnal tugas akhir/skripsi/tesis
dalam format Jile (doc) ke perpustakaan bersama-sama dengan penyerahan buku tugas

akhir/skripsi/tesis yang merupakan salah satu syarat kelulusan.
(2) Penyerahan ini disertai dengan formulir pengesahan dan persetujuan publikasi jumal tugas

akhir/skripsi/tesis yang ditandatangani pembimbing.

Pasal 5
Pengelohan Jurnal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

(l) Perpustakaan menyimpan dan mengelola jumal tugas akhir/skripsi/tesis mahasiswa sebagai

koleksi perpustakaan dalam bentuk elektronik.
(2) Perpustakaan wajib menerbitkan jumal tugas akhir/skripsi/tesis ke dalam portal tugas akhir

dalam e-journal Universitas Muhammadiyah Surabaya selambatJambatnya 3 (tiga) bulan
setelah tanggal penyerahan jumal tugas akhir/skripsi/tesis.
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Pasal 6
Penutup

(l) Hd-hal lain yang belum tercantum dalam Peratumn Rektor ini akan diatur lebih lanjut
dalam peraturan lain.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal ; I 7 Desember 201 3

dr. Sukadiono, M.M.p

Tembusan:
l. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan/Direktur
3. Ka. BAAK
4. Ka. LPPM
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