Salah satu persyaratan yudisium bagi lulusan program magister yang
ditetapkan oleh Ditjen Dikti adalah publikasi ilmiah. Untuk itu mulai Agustus
2012, TAPM mahasiswa harus dilengkapi dengan artikel jurnal, dengan
ketentuan sebagai berikut.

Persyaratan Naskah untuk Jurnal Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

1. Artikel merupakan penyajian inti/ringkasan TAPM yang ditulis mahasiswa.
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, dengan spesifikasi sebagai berikut:
a. ukuran kertas : A4
b. ketikan
: 1,5 spasi
c. jumlah kata : 3500 ( 10 – 15 halaman)
d. Menggunakan Microsoft Words .
3. Artikel memuat:
a. Judul
b. Nama Penulis (mahasiswa), alamat email dan institusi (Program Pascasarjana
Universitas Terbuka)
c. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
d. Kata-kata kunci
e. Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah dan tinjauan
pustaka, dan masalah/tujuan penelitian)
f. Metode penelitian
g. Hasil
h. Pembahasan
i. Kesimpulan dan Saran
j. Daftar Pustaka (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian saja)
4. Penulisan Daftar Rujukan (lihat Panduan Penulisan TAPM Program Pascasarjana)
a. Buku: nama belakang, nama depan (inisial). (tahun). Judul. Nama tempat
penerbitan: Penerbit.
b. Periodicals (jurnal): nama belakang, nama depan (inisial). (tahun). Judul artikel.
Nama Periodicals, vol (nomor), nomor halaman.
c. Sumber rujukan yang diperoleh melalui online, cantumkan penulis, judul, alamat
url, dan tanggal diakses.

Sumber –sumber Referensi Online

PROQUEST:
Meliputi : MIPA/Science, SOSIAL, PERTANIAN
URL:search.proquest.com
Id
: 46DT32R77X
Password :pqdikti2011

GALE/Cengage Learning
Meliputi : Seni, Teknik, dan Sosial, Humaniora dan Pendidikan,
URL: infotrac.galegroup.com/itweb
Id
: ptn080
Password : success

5. Untuk TAPM dan artikel mahasiswa, beberapa sumber referensi berasal dari Artikel
jurnal yang diakses melalui http://www.ut.ac.id yang merupakan sumber infomasi
ilmiah, termasuk artikel jurnal, Dikti melanggan sumber referensi ini untuk digunakan
oleh seluruh civitas akademika, termasuk penyusunan TAPM dan penulisan artikel jurnal.
Pintu akses dapat melalui website UT http://www.ut.ac.id buka menu ”Layanan Digital”,
setelah terbuka pada menu sebelah kanan bawah terdapat ”Jurnal ilmiah” , klik EBSCO,
maka akan terbuka halaman login ebsco. Gunakan userid ns180942, dan password :
password. Setelah masuk, pilih “Ebscohost Research Database”. Untuk mencari artikel
yang relevan, ketikkan kata-kata kunci (dalam bahasa Inggris) pada spasi search,
misalnya “ business competition” atau “public service”. Sebagai contoh untuk ‘public
service’ akan ditemukan 682994 artikel. Search dapat dipersempit melalui pilihan tahun
terbit.
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