SYARAT TAMBAHAN PENDAFTARAN WISUDA
DARI DIREKTORAT PASCASARJANA PENDIDIKAN WISUDA
PERIODE II TAHUN 2016/2017 ( 2 MARET 2017)
1. Formulir Pendaftaran Wisuda :
- Formulir isian bisa mengambil di BAAK UST *disiapkan SKL & Transkip
- Kwitansi Pembayaran bisa diambil di Keuangan UST *disiapkan SKL & Transkip
2. Surat keterangan Lulus dan Daftar Nilai
- Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Daftar Nilai/Transkip Sementara diterbitkan setelah
diyudisiumkan/Berita Acara Kelulusan.
- Syarat Mahasiswa diluluskan/diyudisium:
a. Mengumpulkan Jilid Tesis ke TU dan sudah disitribusikan kepihak-pihakyang udah ditentukan.
b. Mengumpulkan Artikel Jurnal yang sudah disetujui/ACC Dosen Pembimbing I Tesis
- Ketentuan Kelulusan/Yudisum baik Waktu Pelaksanaan dan Tata Cara dipegang penuh oleh Pejabat
Struktural dan Mahasiswa tidak Wajib Hadir.
- Hasil Yudisium akan diumumkan di papan Pengumuman apabila sudah diyudisiumkan/diluluskan.
3. Bukti Bebas Perpustakaan :
- Menyerahkan Tesis+CD yang sudah final ke Perpustakaan UST Jl. Kusumanegara 157 dengan
menggunakan Form Penyerahan Tesis. Form disediakan di TU
- Membayar sesuai ketentuan di perpustakaan untuk mendapatkan Bukti Bebas Perpustakaan
meskipun mahasiswa yang bersangkutan belum pernah melakukan peminjaman buku.
- Setelah menyerahkan Tesis+CD+Administrasi maka akan diberikan Surat keterangan Bebas
Perpustakaan.
4. Jurnal :
- Membayar biaya Penerbitan/Edit Jurnal Rp. 400.000,- Kwitansi Pembayaran bisa diambil di Keuangan UST *disiapkan SKL & Transkip
- Mengirim soft file Jurnal ke Email mp.s2@ustjogja.ac.id (Prodi MP) pep.s2@ustjogja.ac.id (Prodi
PEP) pbi.s2@ustjogja.ac.id (Prodi PBI) dengan subjek Artikel Jurnal_NamaPenulis_NIM
- Menyerahkan berkas Artikel berupa CD (file ms.word) dan Hardcopy dimasukkan dalam amplop
cokleat dengan menyantumkan Nama, NIM dan Judul Artikel dengan disertai Bukti Setor Biaya
Jurnal, Slip BNI Warna Kuning. Setelah mendapat ACC dari Kaprodi.
- Setelah persyaratan Jurnal layak/memenuhi ketentuan & administrasi diterima maka akan diberikan
Bukti Publikasi Karya Ilmiah.
5. Pelepasan :
- Ketentuan Calon Wisuda Wajib mengikuti acara Malam Pelepasan.
- Membayar biaya Malam Pelepasan di TU PPs Rp. 600.000,- berlaku untuk 2 orang. *
- Waktu pembayaran paling lambat 24 Februari 2017
- Untuk menambah undangan peserta dari mahasiswa ditambah Rp. 150.000,-/orang.
- Malam Pelepasan dilaksanakan pada malam Wisuda 1 Maret 2017 pukul 18.30-21.30 WIB di hotel
yang akan ditentukan kemudian.
- Pengambilan Undangan Malam Pelepasan dilayani mulai tanggal 27 Februari 2017.
6. Pendaftarn Wisuda dilakasanakan di Bagian BAAK UST dimulai Senin, 5 Desember 2016 sampai
dengan 3 Februari 2017 (tidak diperpanjang)
Catatan :
 Ketentuan di atas bisa berubah berdasarkan ketentuan terbaru yang berlaku.
 Mahasiswa Non Reguler syarat dan prosedur pendaftaran meyesuaikan persyaratan di Program
Pascasarjana dan Bagian Keuangan UST.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ILMIAH
”TUT WURI HANDAYANI atau MP”
1. JENIS ARTIKEL
a. Hasil penelitian
b. Kajian teoritis/konseptual
2. MATERI ARTIKEL
Bidang Pendidikan dan Kependidikan sebagai muatan utama diartikan secara luas
yang mencakup kebijakan, perkembangan, permasalahan yang ada serta upaya pemecahannya dalam kerangka
pemanfaatannya bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
3. SISTEMATIKA PENULISAN
a. Umum
1). Penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2). Panjang naskah 10 halaman ukuran A4, diketik 1,5 spasi,
3). Program Windows microsoft Word Tahun 1995 ke atas,
4). Tipe huruf Time New Roman, font size 12.
b. Muatan Artikel
1) Judul singkat dan padat (maksimum 20 kata),
2) Nama penulis, instansi afiliasi penulis,
3) Abstrak
a). ditulis (dalam bahasa Inggris), terdiri dari 100-200 kata,
b). ditulis dalam tiga paragraf.
(1). hasil kajian ilmiah berisi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan,
(2). hasil penelitian berisi tujuan, metode, dan hasil.
4). Kata kunci
a) Ditulis di bawah abstrak berjarak satu baris,
b) Maksimum terdiri dari 5 buah,
c) Dicetak tebal dan miring.
c. Struktur Penulisan
1) Hasil Penelitian
a). Pendahuluan
b). Pembahasan
c). Kesimpulan
d). Daftar Pustaka
e). Lampiran (jika perlu)
2) Kajian Teori/Konseptual/Pemikiran
a). Pendahuluan
b). Sub-sub topik dan bahasannya
c). Kesimpulan atau Penutup
d). Daftar Pustaka (Maksimum 15 judul).
e). Lampiran (jika perlu)
4. Redaksi juga menerima tulisan yang berupa resensi buku. Panjang tulisan antara 5-10 halaman, tanpa abstrak, dan
tanpa daftar pustaka. Di bawah judul ditulis nama pengarang, judul buku asli, kota penerbitan, nama penerbit,
nomor ISBN, dan jumlah halaman, diikuti oleh nama peresensi.
5. Artikel dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil penilaian Tim Penyunting. (Artikel yang ditolak tidak
dikembalikan kecuali diminta oleh penulis).
6. Aturan teknis penulisan artikel
a. Artikel belum pernah dipublikasikan dan jika pernah disajikan pada seminar terbatas, harap diberi keterangan.
b. Perujukan sumber acuan dalam kutipan, dimulai dengan menyebut nama akhir pengarang, tahun penerbitan,
dan nomor halaman.
c. Kelengkapan pendukung seperti foto, gambar, grafik, dan tabel diberi nomor urut.
d. Sumber acuan sedapat mungkin diusahakan bersifat primer/jurnal ilmiah.
e. Penulisan daftar pustaka diurutkan secara alfabetis pengarang, tidak diberi nomor urut : nama pengarang,
tahun penerbitan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL ILMIAH
”Wiyata Dharma Atau PEP”

1. Artikel diketik dengan huruf Time New Roman 12 Point, satu setengah spasi pada kertas A4 (kuaro)
sebanyak 10 halaman termasuk abstrak dan daftar referensi (jumlah referensi maximal 15)
2. Judul :
Ditulis secara ringkas, jelas dan berfokus pada permasalahan penelitian dengan huruf kapital, diikuti
nama penulis, nomor mahasiswa, program studi, fakultas dan alamat surat elektronik (e-mail)
mahasiswa.
3. Abstrak
Berisi rangkuman kegiatan penelitian yang disajikan dalam 1 (satu) alinea yang berisi #1 tujuan
penelitian, #2 metodologi penelitian, #3 hasil penelitian dan pembahasan, dan #4 kesimpulan. Abstrak
maksimal 100 kata diikuti 3 kata kunci.
4. Pendahuluan
Sekurang kurangnya berisi latar belakang/alasan pemilihan judul penelitian, tinjauan teori/konsep, dan
perumusan masalahyang akan diteliti.
5. Metode Penelitian
Berisi uraian tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, serta cara pengumpulan dan analisis
data dalam rangka mencapai tujuan penelitian.
6. Hasil dan Pembahasan
Berisi tentang uraian tentang hasil-hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam dengan cara
analisis data yang dipakai (kualitatif, kuantitatif, atau cara campuran antara kualitatif dan kuantitatif).
Sebisa mungkin pembahasan dilakukan secara padat dan berisi (concise). Table dan bagan dapat
dicantumkan secara proporsional sehingga tidak memakan terlalu banyak baris dan halaman.
7. Kesimpulan
Berisi rangkuman dan penelitian atau pendapat akhir penulis terhadap pembahasan yang menunjukan
terhadap permasalahan/inovasi.
8. Referensi
Berisi dafta (max 15) bacaan yang dikutip sebagai acuan dalam penulisan artikel.

