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PERSYARATAN PENDAFTARAN SEMINAR LITERATUR PRODI S1 

Persyaratan Pendaftaran Seminar Literatur  
 

Semua dokumen pendaftaran dimasukkan dalam map kertas berwarna hijau. 

1. Bukti transkrip nilai mahasiswa yang memenuhi syarat bisa mengikuti Seminar Literatur yaitu sudah 
menyelesaikan minimal 90 sks tanpa nilai E untuk semua mata kuliah yang sudah diambil dan 
minimal hanya satu nilai D yang bisa diperbaiki pada semester berikutnya. 

2. Satu lembar KRS atau KHS yang menunjukkan telah mengambil Mata Kuliah (MK) Seminar Literatur 
(KIM60145). 

3. Fotokopi Buku Pemantauan Kegiatan Mahasiswa pada halaman yang menunjukkan bahwa telah 
pernah mengikuti sedikitnya lima (5) kali kegiatan Seminar Literatur mahasiswa lainnya*. Tunjukan 
buku aslinya dan tulis nama dan NIM ada lembar fotocopy pada sudut kanan atas 

4. Satu eksemplar Artikel Ilmiah utama yang diterbitkan pada Jurnal berbahasa Inggris yang terdaftar di 
Scientific Journal Ranking (SJR)  (https://www.scimagojr.com/journalrank.php), dengan H-index > 10 
dan telah disetujui oleh Pembimbing dibuktikan dengan tanda tangan basah Pembimbing di halaman 
depan sebelah kanan atas Artikel tersebut.   

5. Satu eksemplar halaman Print Web SJR yang menunjukkan H-index jurnal tersebut. 
6. Satu lembar ringkasan pembahasan artikel hasil penelitian  yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang 

sudah disetujui dengan tanda tangan basah Pembimbing Seminar Literatur yang sesuai format 
(terlampir). 

  

*Mulai berlaku untuk seminar literatur yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022. 

 



Rinkasan Pembahasan Artikel Penelitian 

Seminar Literatur Prodi S1 Kimia 

JUDUL RINGKASAN ARTIKEL PENELITIAN YANG DIBAHAS (12 pt, BOLD ARIAL, 
UPPERCASE,CENTER1, DAN 1,15 SPASI) 

 

Nama Mahasiswa: Arial 11 pt  (NIM: ) 

Nama Dosen Pembimbing:  Gelar. Nama Lengkap 

 

Rinkasan pembahasan artikel hasil penelitian utama berisi ringkasan konsep dasar atau teori 
hasil penelitian utama dan lain yang relevan, metode yang digunakan pada artikel penelitian 
utama dan metode lain yang perlu jika perlu untuk penjelasan tambahan, interpretasi hasil 
temuan penelitian utama, keterbatasan penelitian utama, serta implikasinya terhadap 
perkembangan konsep atau keilmuan yang dibahas. Format penulisan adalah ringkasan ditulis 
menggunakan huruf Arial ukuran 11 pt dengan spasi 1,15.. Penulisan pembahasan artikel 
penelitian tidak melebihi 1 halaman kertas ukuran A4 dengan margin halaman atas dan kiri 2,5 
cm serta margin kanan dan bawah 2 cm 

 

 

Kata kunci: kata 1, kata 2, … kata 5 

Daftar Kepustakaan: 

1. Artikel utama 
2. Artikel tambahan 1 
3. Artikel tambahan 2 


