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PENINGKATAN SUASANA AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNS  

MELALUI OPTIMALISASI E-JOURNAL 
 
Yth. 1. Para Dekan 
       2. Direktur PPs 
       3. Ketua Lembaga 
Universitas Sebelas Maret 
 
Sehubungan dengan perlunya peningkatan suasana akademik melalui pemanfaatan Teknologi 
Informasi (terutama e-journal), kami mohon agar Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, 
Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan unit kerja lainnya memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
 

1. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mendorong dosen dan mahasiswa 
untuk meningkatkan kualitas akademik serta karya ilmiah secara terus menerus. 

2. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mewajibkan mahasiswa yang telah 
menyelesaikan studi untuk menyerahkan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi, disertai 
abstract dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ke UPT Perpustakaan dalam 
bentuk hard copy dan soft copy dan mulai berlaku untuk lulusan bulan Maret 2009. 

3. Penyerahan karya ilmiah tersebut juga sebagai salah satu syarat pemberian Surat 
Keterangan Bebas Perpustakaan, untuk lulusan yang akan diwisuda bulan Juni 2009 
dan seterusnya. 

4. Semua jurnal ilmiah (baik yang telah terakreditasi atau belum terakreditasi) di 
lingkungan UNS wajib dimasukkan dalam e-journal UNS (menindaklanjuti surat kami 
nomor : 7259/H27/PP/2008 tanggal 10 September 2008) 

5. Dalam penulisan skripsi untuk S-1, tesis untuk S-2, disertasi untuk S-3, mahasiswa 
diwajibkan menggunakan (men-sitasi) jurnal internasional sebagai sumber 
pustaka/referensinya, dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Program S-1 : minimal 2 jurnal internasional 
- Program S-2 : minimal 5 jurnal internasional 
- Program S-3 : minimal 10 jurnal internasional 

6. Karya ilmiah dosen dan/atau bahan ajar untuk suatu mata kuliah agar dimasukkan 
dalam Blog masing-masing dosen. Bagi para dosen yang belum memiliki Blog 
dianjurkan segera mempersiapkan dengan fasilitas pengadaannya oleh Fakultas 
masing-masing. 

7. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan e-journal dan lain-lain diatur bersama 
oleh UPT Perpustakaan dan UPT Komputer. 

 
Perlu kami tambahkan bahwa dengan semakin dikenalnya karya ilmiah sivitas akademika UNS 
oleh masyarakat melalui internet, maka secara tidak langsung mempunyai dampak positif 
terhadap peringkat webometric UNS. 
 
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 
 
       Rektor 
 
 
 
       Prof. Dr. Much Syamsulhadi, dr. Sp.KJ. (K) 
Tembusan Yth.:     NIP 130543952 
1. Pembantu Dekan I di lingkungan UNS 
2. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UNS 
3. Ketua/Pimred Jurnal ilmiah di lingkungan UNS 
4. Ketua MKU UNS 
5. Kepala UPT Perpustakaan UNS 
6. Kepala UPT Puskom UNS. 
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Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan suasana akademik di 
lingkungan UNS, perlu diupayakan kondisi yang kondusif untuk melaksanakan berbagai 
layanan akademik oleh karyawan administrasi maupun dosen. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah dengan mendorong mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan dengan membaca jurnal ilmiah atau informasi ilmiahlainnya melalui internet. 
Dengan mendorong sivitas akademika UNS untuk menempatkan karya ilmiahnya di internet, 
dengan diharapkan terbangun imbal balik informasi di internet mengingat karya ilmiah tersebut 
diakses oleh sesama sivitas akademika UNS dan masyarakat luas.  
Dengan demikian, mahasiswa dan dosen UNS akan mampu meningkatkan kualitas dan 
kemampuan akademiknya. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar pimpinan fakultas, program pascasarjana, 
ketua program studi, ketua LPPM dan unit kerja lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mendorong dosen dan mahasiswa 
untuk meningkatkan kualitas akademik serta karya ilmiah secara terus menerus. 

2. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mewajibkan mahasiswa yang telah 
menyelesaikan studi untuk menyerahkan Tugas Akhir/Skripsi/Thesis/ Disertasi, disertai 
abstract dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ke UPT Perpustakaan dalam 
bentuk hard copy dan soft copy dan mulai berlaku untuk lulusan bulan Maret 2009. 

3. Penyerahan karya ilmiah tersebut sebagai salah satu syarat pemberian Surat 
Keterangan Bebas Perpustakaan, untuk lulusan yang diwisuda bulan Juni 2009 dan 
seterusnya. 

4. Jurnal ilmiah di lingkungan UNS wajib dimasukkan dalam e-journal UNS 
(menindaklanjuti surat kami nomor : 7259/H27/PP/2008 tanggal 10 September 2008) 

5. Karya ilmiah dosen dan atau bahan ajar agar dimasukkan dalam blog masing-masing 
dosen. 

6. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan e-journal dan lain-lain diatur bersama 
oleh UPT Perpustakaan dan UPT Komputer. 

 
Perlu kami tambahkan bahwa dengan semakin dikenalnya karya ilmiah sivitas akademika UNS 
oleh masyarakat melalui internet maka secara tidak langsung mempunyai dampak positif 
terhadap peringkat webometric UNS. 
 
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 
 
 
       a.n. Rektor 
              Pembantu Rektor I 
 
 
 
             Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 
Tembusan Yth.:           NIP 130906766 
1. Pembantu Dekan I di lingkungan UNS 
2. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UNS 
3. Ketua/Pimred Jurnal ilmiah di lingkungan UNS 
4. Ketua MKU UNS 
5. Kepala UPT Perpustakaan UNS 
6. Kepala UPT Puskom UNS. 
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Sehubungan dengan perlunya peningkatan suasana akademik melalui pemanfaatan Teknologi 
Informasi (terutama e-journal), kami mohon agar Pimpinan Fakultas, Program Pascasarjana, 
Ketua Program Studi, Ketua Lembaga dan unit kerja lainnya memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut : 
 

1. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mendorong dosen dan mahasiswa 
untuk meningkatkan kualitas akademik serta karya ilmiah secara terus menerus. 

2. Para Dekan/Direktur PPs/Ketua Program Studi agar mewajibkan mahasiswa yang telah 
menyelesaikan studi untuk menyerahkan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi, disertai 
abstract dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ke UPT Perpustakaan dalam 
bentuk hard copy dan soft copy dan mulai berlaku untuk lulusan bulan Maret 2009. 

3. Penyerahan karya ilmiah tersebut juga sebagai salah satu syarat pemberian Surat 
Keterangan Bebas Perpustakaan, untuk lulusan yang akan diwisuda bulan Juni 2009 
dan seterusnya. 

4. Semua jurnal ilmiah (baik yang telah terakreditasi atau belum terakreditasi) di 
lingkungan UNS wajib dimasukkan dalam e-journal UNS (menindaklanjuti surat kami 
nomor : 7259/H27/PP/2008 tanggal 10 September 2008) 

5. Dalam penulisan skripsi untuk S-1, tesis untuk S-2, disertasi untuk S-3, mahasiswa 
diwajibkan menggunakan (men-sitasi) jurnal internasional terbitan 3 (tiga) tahun terakhir 
sebagai sumber pustaka/referensinya, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Program S-1 : minimal 2 jurnal internasional 
b. Program S-2 : minimal 5 jurnal internasional 
c. Program S-3 : minimal 10 jurnal internasional 

6. Karya ilmiah dosen dan/atau bahan ajar untuk suatu mata kuliah agar dimasukkan 
dalam Blog masing-masing dosen. Bagi para dosen yang belum memiliki Blog 
dianjurkan segera mempersiapkan dengan fasilitas pengadaannya oleh Fakultas 
masing-masing. 

7. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis pengelolaan e-journal dan lain-lain diatur bersama 
oleh UPT Perpustakaan dan UPT Komputer. 

 
Perlu kami tambahkan bahwa dengan semakin dikenalnya karya ilmiah sivitas akademika UNS 
oleh masyarakat melalui internet, maka secara tidak langsung mempunyai dampak positif 
terhadap peringkat webometric UNS. 
 
Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 
 
       Rektor 
 
 
 
       Prof. Dr. Much Syamsulhadi, dr. Sp.KJ. (K) 
Tembusan Yth.:     NIP 130543952 
1. Pembantu Dekan I di lingkungan UNS 
2. Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UNS 
3. Ketua/Pimred Jurnal ilmiah di lingkungan UNS 
4. Ketua MKU UNS 
5. Kepala UPT Perpustakaan UNS 
6. Kepala UPT Puskom UNS. 
 


