PANDUAN UNGGAH MANDIRI JURNAL ILMIAH MAHASISWA PROGRAM S1
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Alamat Website: http://jim.unsyiah.ac.id/JFP
I.

Tahap I (Persiapan Berkas/File dan Surat Persetujuan Upload Artikel ke JIM FP)
Mahasiswa/i yang akan Yudisium/Wisuda sebelumnya telah mempersiapkan:
1. Artikel Ilmiah untuk Jurnal dari skripsi, disarankan sebaiknya judul, abstrak berbeda
dari judul, abstrak yang di skripsi, konsultasikan ke dosen pembimbing, dan apabila
judul, abstrak artikel untuk jurnal sama dengan yang di skripsi diharapkan tidak
mempublikasikan secara full text skripsi secara online ke ETD Unsyiah karena
kemungkinan akan dianggap auto plagiat (Self Plagiarism).
*Artikel Ilmiah untuk Jurnal dibuat dalam format Word dengan mendownload dan
merubah isi dari template yang sudah disediakan di website JIM FP.
*Pada pengurusan Bebas Pustaka di Perpustakaan Unsyiah, konsultasikan ke dosen
pembimbing, karena mahasiswa harus mengisi surat pernyataan ETD, disarankan untuk
memilih pada pilihan ketiga yaitu tidak di onlinekan di ETD selamanya dengan alasan
karena skripsi akan dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas
Pertanian, Universitas Syiah Kuala) dengan alamat http://jim.unsyiah.ac.id/JFP
2. Surat Persetujuan publikasi karya ilmiah dan pernyataan bebas plagiat oleh dosen
pembimbing pertama dan ketua program studi
*Surat Persetujuan dibuat pada kop surat prodi masing-masing, setelah
ditandatangangi oleh dosen pembimbing dan ketua prodi serta distempel, kemudian di
scan dalam bentuk PDF atau JPG dengan ukuran file dibawah 1 MB, contoh surat
dapat di download di website JIM FP
3. Surat Embargo (bila diperlukan)
Konsultasikan ke dosen pembimbing apabila artikel ilmiah akan dipublikasikan ke jurnal
yang lain selain JIM FP, umumnya embargo dilakukan apabila mahasiswa melakukan
penelitian bersama dengan dosen yang mendapatkan dana hibah penelitian yang
mensyaratkan hasil penelitian tersebut dipublikasikan ke jurnal nasional/internasional
*Surat Embargo dibuat pada kop surat prodi masing-masing, setelah ditandatangangi
oleh dosen pembimbing, kemudian di scan dalam bentuk PDF atau JPG dengan ukuran
file dibawah 1 MB, contoh surat dapat di download di website JIM FP
4. Email aktif/valid mahasiswa yang dapat diakses untuk registrasi & validasi user, serta
alamat email dosen pembimbing pertama & kedua untuk pengisian metadata artikel.
Website Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)
Fakultas Pertanian Unsyiah
http://jim.unsyiah.ac.id/JFP

Tautan/Link pada website JIM FP untuk mendownload file/surat:
1. Download Template Artikel Ilmiah Jurnal
2. Download Surat Persetujuan
3. Download Surat Embargo (bila diperlukan)
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