PENGUMUMAN
No. 383/AKD9/EB‐WD1/2021

TENTANG
TATA CARA PUBLIKASI PENGGANTI SIDANG SKRIPSI/THESIS

Dengan mengacu pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor :
KD.007/AKD9/EB‐DEK/2021 tentang Peraturan Publikasi Pengganti Sidang Tugas Akhir
Mahasiswa Di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Telkom, berikut
disampaikan tata cara pelaksanaan surat keputusan tersebut:
1. Berlaku bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah kolokium atau
proposal untuk jenjang S1 dan seminar penelitian untuk jejang S2.
2. Berlaku bagi Mahasiswa yang telah mengontrak mata kuliah Skripsi untuk jenjang S1 dan Tesis
untuk jenjang S2 pada semester berjalan.

3. Artikel yang dipublikasikan merupakan karya bersama dengan dosen pembimbing,
dimana 1 (satu) publikasi ilmiah tugas akhir hanya diperuntukkan untuk 1 (satu)
mahasiswa.
4. Pencantuman nama penulis pada publikasi hasil tugas akhir diwajibkan menyertakan
nama pembimbing baik sebagai penulis 1 (satu) atau penulis 2 (dua) sesuai dengan
kesepakatan antara mahasiswa dengan pembimbing.
5. Mahasiswa tetap diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sidang sesuai dengan
jadwal pendaftaran sidang pada https://laakfeb.telkomuniversity.ac.id/ untuk jenjang
S1 dan https://igracias.telkomuniversity.ac.id/ untuk jenjang S2.
6. Mahasiswa tetap diwajibkan untuk melengkapi dokumen sesuai dengan persyaratan
sidang seperti umumnya, dengan tambahan dokumen sebagai berikut:
a) File skripsi yang diupload merupakan artikel dengan template jurnal yang telah
dinyatakan diterima.
b) Menyertakan tambahan dokumen sebagai berikut :
i. Surat pengajuan publikasi pengganti sidang
ii. Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks scopus:
 Letter of Acceptance (LOA)
 Hasil screen capture dari https://www.scopus.com/sources.uri
yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut masih terindeks
scopus. Pastikan bahwa scopus coverage years berlaku sampai
saat ini (present). Contoh terlampir:

iii.

Untuk artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Sinta 1 atau
Sinta 2:
 Letter of Acceptance (LOA)
 Hasil screen capture dari https://sinta.ristekbrin.go.id/journals
yang menunjukkan bahwa jurnal tersebut terindeks Sinta 1 atau
Sinta 2. Contoh terlampir:

iv.

Untuk artikel yang publikasi di Proceeding Seminar Internasional yang
terindeks Scopus/WOS:
 Bukti publikasi (artikel sudah terbit) dari proceeding seminar
internasional yang terindeks Scopus atau WOS.

c) Screen capture bukti upload publikasi di igracias melalui akun dosen
pembimbing.
d) Bukti persyaratan poin (a), (b) dan (c) merupakan dokumen tambahan
persyaratan pendaftaran sidang yang dilampirkan dalam satu file dengan nama
file: “Publikasi Pengganti Sidang_Nama Mahasiswa_NPM”.
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SURAT PERMOHONAN PENGGANTI SIDANG

No. Dokumen

‐

No. Revisi

‐

Berlaku Efektif
Halaman

Juli 2021
1 dari 1

SURAT PERMOHONAN
PENGGANTI SIDANG
Tanggal

: ....... ....................... 2021

Kepada yth :
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Telkom
Bandung
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama
: …………………………………………………………………………………………….
NIM
: …………………………………………………………………………………………….
Program Studi
: …………………………………………………………………………………………….
Tempat dan Tanggal Lahir
: …………………………………………………………………………………………….
Alamat
: …………………………………………………………………………………………….
Dengan ini saya mengajukan permohonan Pengganti Sidang, adapun dokumen yang saya
lampirkan diantarannya :
1. Artikel dengan judul : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
2. Letter of Acceptance (LOA) terindeks :
Jurnal Ilmiah Nasional Sinta 1 atau Sinta 2
Scopus

Atau
Proceeding Seminar Internasional yang terindeks Scopus/WOS .
3. Hasil Screen Capture
https://www.scopus.com/sources.uri
https://sinta.ristekbrin.go.id/journals

4. Hasil Screen Capture Upload ke igracias yang diperoleh dari Pembimbing
Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sesungguhnya dan segala akibat yang
timbul dari Surat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
Mengetahui,

Pemohon

Dosen Pembimbing

……………………………………….

……………………………………….

