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 Hal. 1 

RAMBU-RAMBU ARTIKEL E-JOURNAL 

Disusun oleh Jajaran I UNY 

 

 

I. Pengertian Artikel E-Journal 

Artikel e-journal diartikan sebagai artikel ilmiah yang dimuat dalam 

media internet, yang diupload melalui situs web tertentu. Dalam konteks 

UNY, web yang dimaksud adalah web resmi UNY, ialah 

http://journal.student.uny.ac.id, dan penulis artikel adalah para 

mahasiswa, terkait dengan tugas akhirnya. Dengan demikian, artikel e-

journal  didefinisikan sebagai artikel yang disusun oleh mahasiswa UNY 

(S1/S2/S3) dalam rangka penyelesaian tugas akhirnya, yang diupload 

dalam situs khusus yang disiapkan UNY  (http://journal.student.uny.ac.id).   

 

 

II. Isi dan Cakupan Artikel E-Journal 

Artikel e-journal merupakan ringkasan tulisan tugas akhir 

(skripsi/tesis/disertasi) mahasiswa. Untuk tulisan tugas akhir yang berasal 

dan atau diawali dengan penelitian, artikel e-journal  berisi ide dasar 

penelitian, proses penelitian, hasil penelitian, dan makna, pemanfaatan 

atau pengimplementasiannya. Sementara untuk tugas tulisan akhir yang 

berisi hasil kajian, artikel e-journal  berisi ide dasar materi yang dikaji, 

proses pengkajian hasil kajian, dan pemanfaatannya. Dengan demikian, isi 

dan lingkup artikel e-journal  pada dasarnya sama dengan isi tulisan tugas 

akhir, yang disajikan dalam bentuk artikel (bukan laporan penelitian/ 

kajian).  Untuk mahasiswa S2 dan S3, artikel dapat berupa bagian dari tesis 

atau disertasi.  

 

 

III. Tata Tulis dan Sistematika E-Journal 

Sebagai artikel ilmiah, artikel e-journal ditulis dalam bahasa ilmiah, 

yang antara lain bercirikan objektif, sistematis, dan logis. Artikel e-journal 

UNY menggunakan format berikut. 

 

 



 Hal. 2 

 

A. Artikel E-Journal dari Hasil Penelitian 

Judul 

Abstrak 

Pendahuluan (Background) 

Metode Penelitian (Research Method) 

Hasil Penelitian dan Pembahasan (Finding and Discussion) 

Simpulan (Conclusion) 

Daftar Pustaka. 

 

B. Artikel E-Journal dari Hasil Kajian 

Judul 

Abstrak 

Pendahuluan (Background) 

Pembahasan (Discussion)* 

Simpulan (Conclusion/Recommendation) 

Daftar Pustaka.  

*Untuk bidang seni disertai foto karya 

Abstrak dibuat dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Bahasa 

Inggris). Artikel e-journal ditulis dalam format e-journal yang diberlakukan 

di UNY. Artikel ditulis pada kertas A4, dengan spasi at least 16pt. Panjang 

artikel  6 sampai dengan 12 halaman. Selengkapnya mengenai format, 

(termasuk jumlah kolom, margins, dan font) diatur seperti template yang 

ada, yang dapat diunduh dari (http://journal.student.uny.ac.id).  

 

 

IV. MEKANISME PENYUSUNAN DAN UPLOAD 

Mekanisme/prosedur penyusunan dan upload artikel e-journal 

adalah sebagai berikut. 

1. Mahasiswa menyusun artikel e-journal, sesuai ketentuan, di bawah 

bimbingan pembimbing utama skripsi/tesis/disertasi, mengikuti 

template artikel e-journal UNY. 

2. Mahasiswa meminta persetujuan (tanda tangan) dosen 

pembimbing atas print-out artikel online yang telah selesai disusun.  



 Hal. 3 

3. Mahasiswa mengirimkan print-out artikel e-journal yang telah 

disetujui oleh pembimbing ke reviewer (penguji utama 

skripsi/tesis/disertasi atau yang ditunjuk oleh dewan redaksi) 

bersama dengan soft-copynya. Untuk program S2 dan S3, review 

artikel dilakukan oleh dewan redaksi prodi masing-masing. 

4. Mahasiswa merevisi artikel atas dasar masukan reviewer. 

5. Mahasiswa meminta persetujuan (tanda tangan) pembimbing dan 

reviewer atas print-out artikel online yang telah direvisi. 

6. Mahasiswa mengumpulkan print-out artikel e-journal yang telah 

ditandatangani pembimbing dan reviewer ke admin jurusan/prodi 

bersama dengan soft-copynya (soft copy dibuat dalam bentuk file 

pdf) menggunakan watermark menurut template artikel e-journal 

yang telah ditentukan. 

7. Mahasiswa meminta tanda terima penyerahan artikel e-journal 

kepada admin/staf yang ditugasi, yang akan digunakan untuk 

melengkapi persyaratan yudisium.  

8. Admin/staf mengumpulkan seluruh artikel ke dewan redaksi e-

journal, untuk dikemas menjadi e-journal. 

9. Admin/staf dan atau Dewan Redaksi mengunggah  e-journal ke 

laman (web) yang disediakan (http://journal.student.uny.ac.id) yang 

telah dikemas Dewan Redaksi.  

 

 

V. Penerbitan  E-Journal 

Penerbit e-journal adalah prodi.  Jumlah artikel untuk setiap edisi 

adalah 10-15. Jumlah edisi terbit per tahun sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing prodi. 

Nama e-Journal      : sesuai jurusan/prodi 

               Misalnya: E-Journal Pendidikan Kimia UNY 

                                 E-Journal Kimia UNY  

Penaggung Jawab : Nama Ketua Jurusan/Koord. Program Studi 

Pemimpin Redaksi: Salah satu dosen yang diangkat/ditugasi oleh 

penanggung jawab 

Anggota Redaksi   : Empat orang dosen jurusan/prodi yang 

ditetapkan oleh penanggung jawab e-journal. 

Staf/Teknisi          :  Admin Jurusan. 
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Reviewer               :  Penguji utama skripsi/tesis/disertasi atau 

yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi, yang 

didaftar/ditulis di halaman terakhir pada 

setiap edisi  (dalam heading;  ucapan 

terima kasih/acknowledgement). 

 

 

 

 

 
 

NB: Apabila dikehendaki, nama dosen pembimbing tugas akhir dapat dituliskan, baik 

sebagai dosen pembimbing atau sebagai penulis kedua dan seterusnya.  

 


